
 

 

Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin 

Ainda que tenha operado entre perdas e ganhos durante a maior parte do dia, o último pregão de janeiro 
também foi de alta para o Ibovespa. Assim, um dos principais índices de referência da Bolsa tem seu melhor 
desempenho mensal em mais de um ano, ao contrário de Wall Street que amargou perdas expressivas no 
primeiro mês de 2022. 

O Ibovespa terminou a última sessão do mês aos 112.143 pontos, em alta de 0,21%. O volume negociado 
ficou em R$ 30,38 bilhões. Em janeiro, a Bolsa subiu 6,98% – foi o melhor desempenho mensal para o índice 
desde dezembro de 2020. Além disso, foi o segundo mês consecutivo de alta para o Ibovespa, que já havia 
subido quase 3% em dezembro.  

Espelhando a boa onda vivida pelo mercado em janeiro, o Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin, 
obteve ótima performance no mês que se encerra, ele entrega 7,20% de resultado positivo a seus cotistas, 
graças ao perfil diversificado de sua carteira.   

A entrada de capital estrangeiro na Bolsa ajuda a explicar essa guinada do Ibovespa. Os analistas dizem que 
as ações brasileiras começaram 2022 descontadas, criando oportunidades de compra para os “gringos”, que 
ainda tem a seu favor o real desvalorizado. Esse movimento também tem sido responsável pela pressão 
negativa em cima do dólar, que recuou hoje para a menor cotação em mais de quatro meses. 

Que venha fevereiro, o mês já começa com algumas questões que merecem atenção por parte dos 
investidores. Expectativa de subida de juros nos Estados Unidos, o surgimento de uma nova variante da 
Ômicron e conflito entre Rússia e Ucrânia, são alguns deles.  
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Cenários & Acontecimentos 

 

PIB estagnado em 2022 
Pesquisa do jornal Valor com 105 instituições financeiras e consultorias mostra que a expectativa de 
crescimento no país é de apenas 0,4% em 2022, sendo que 26 casas projetam contração e 13, estagnação. 
 
É o caso do BTG Pactual, que revisou sua estimativa de 0,4% para 0%. 
 

IPCA surpreende negativamente 
Com alta de 0,73% em dezembro, a inflação calculada pelo IPCA fechou o ano de 2021 com um aumento de 
10,06%. Essa é a maior taxa acumulada no ano desde 2015, quando foi de 10,67%. 
 
O resultado reforçou a tese de alta de 1,5 ponto porcentual na Selic na próxima reunião do Copom, marcada 
para 1 e 2 de fevereiro. 
 
Vale lembrar que o teto do intervalo de tolerância era de 5,25%. E este foi o maior desvio da meta em quase 
20 anos. A inflação subiu no ritmo mais acelerado desde 2015 (10,67%) – governo Dilma Rousseff. 
 
Em carta explicando o furo na meta da inflação, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, culpou 
a “inflação importada” das commodities, a inércia inflacionária de 2020 e a crise hídrica pelo descumprimento 
da meta do IPCA. 
 
Para 2022, a expectativa é de inflação acima de 5%, também estourando a meta. 
 

Pesquisa de varejo e serviços acima da expectativa 
O volume de vendas do comércio varejista no país cresceu 0,6% em novembro, na comparação com o mês 
anterior (0,2%). O resultado veio melhor do que a projeção de estabilidade. 
 
Mesmo com o avanço, mais da metade das atividades tiveram resultados negativos. No ano e em 12 meses, 
o varejo acumula alta de 1,9%. 
 
Já a pesquisa do setor de serviços surpreendeu ao avançar bastante acima da projeção, após dois meses de 
recuos consecutivos – alta de 2,4% no mês, quando se esperava 0,1%. 
 

Ibovespa é impulsionado pelas commodities e pelo capital estrangeiro 
O Ibovespa conseguiu descolar de Nova York e sustentar altas devido à valorização das commodities e 
pela entrada de capital estrangeiro no Brasil. 
 
Nesse sentido, o Brasil apresenta uma grande vantagem em relação aos demais mercados: devido às 
condições internas, a bolsa como um todo está sofrendo depreciação ao longo do ano. No entanto, a 
divulgação de resultados das empresas indicam bons números. 
 
Isso faz com que a relação preço/lucro fique atraente, pois ao mesmo tempo que os indicadores mostram 
empresas com bons fundamentos, o valor das ações está caindo. 
 

 

 

 

 

Destaques  
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Americanas (AMER3) e Vibra (VBBR3) fecham parceria para constituição da Vem Conveniência 
A Vibra Energia (VBBR3), ex-BR Distribuidora, informou na segunda (31) que ocorreu o fechamento da 
operação relacionada à formação de parceria com a Americanas (AMER3) para exploração do negócio de 
lojas de pequeno varejo, dentro e fora de postos de combustíveis, através das redes de lojas: Local e BR 
Mania. 
 
A efetivação da parceria se deu após o cumprimento das condições precedentes, incluindo a aprovação 
prévia pela autoridade antitruste, Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), em 30 de dezembro 
de 2021, sendo esta decisão considerada final. 
 
Anatel dá aval para que Starlink, de Elon Musk, opere no Brasil 
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deu aval nesta sexta-feira, 28, aos pedidos da Starlink, 
empresa do bilionário fundador da SpaceX, Elon Musk, e da Swarm para operar satélites de órbita baixa no 
Brasil. 
 
O funcionamento desses equipamentos no Brasil está na agenda do Ministério das Comunicações, 
comandado por Fábio Faria, que em dezembro chegou a encontrar Musk para debater o oferecimento do 
serviço no Brasil. São as primeiras autorizações para operação desse tipo de satélite no País. 
 
Faria já afirmou em outras ocasiões que o objetivo desse tipo de tecnologia é levar internet para áreas rurais e 
lugares remotos, além de ajudar no controle de incêndios e desmatamentos ilegais na floresta amazônica. 
 
Gol (GOLL4) contrata financiamento de US$ 600 milhões para renovação da frota 
A Gol (GOLL4) fechou um financiamento de até US$ 600 milhões com a Castlelake LP para financiar a 
aquisição de novas aeronaves 737 MAX 8. 
 
A transação contemplará 10 arrendamentos financeiros e 2 sale-leasebacks. A taxa de juros para os 
arrendamentos financeiros é de aproximadamente 6% a.a., o que representa uma redução em relação aos 
custos de arrendamentos operacionais das aeronaves atuais na frota. 
 
Os recursos originados pela transação cobrirão 100% do custo de aquisição das novas aeronaves e provem 
recursos adicionais que serão direcionados para obrigações e custos de devolução das aeronaves 737 NG da 
GOL. A Companhia espera devolver até 18 aeronaves 737 NG em 2022, e um total de 34 aeronaves NG até o 
final de 2025, o que deverá contribuir ainda mais com a redução de custos unitários. 
 
Mesmo sob a pandemia, pedidos de recuperação judicial caem em 2021 ao menor nível desde 2014 
O número de pedidos de recuperação judicial de empresas no segundo ano da pandemia de coronavírus 
registrou queda de 24,4% em todo o país comparado a 2020, primeiro ano da doença e quando houve queda 
de 15% em relação ao anterior, segundo dados da Serasa Experian. 
 
Ao todo, o Judiciário registrou 891 pedidos no ano passado, contra 1.179 de 2020. “O ano de 2021 fechou 
com o menor número de pedidos desde 2014”, informam Guilherme Macêdo e Uri Wainberg, sócios do 
escritório Marcello Macêdo Advogados, especializado em reestruturação empresarial. 
 
Segundo levantamento feito pelo escritório, do total de recuperações judiciais requeridas à Justiça, 604 foram 
de micro e pequenas empresas, 197 de médias e 90 de grandes companhias. 
 

Eventos Corporativos 
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O setor mais afetado foi o de serviços, que tem o maior peso na economia brasileira — cerca de dois terços 
do Produto Interno Bruto (PIB). Do total de 891 pedidos em 2021, as empresas de serviços foram 
responsáveis por 460 solicitações de recuperação judicial, contra 589 no acumulado de 2020. Já os setores 
de comércio e indústria registraram 199 e 142 pedidos, respectivamente. 
 
Shopee cresce no Brasil e vira nova ameaça para varejistas 
A rápida expansão da Shopee, o braço de comércio eletrônico da Sea Ltd., emergiu como a mais recente 
ameaça às varejistas brasileiras, colocando em risco qualquer recuperação de suas ações. 
 
Americanas (AMER3), Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VIIA3) estenderam suas perdas neste ano após 
afundarem ao menos 58% em 2021, enquanto o índice MSCI Brazil Consumer Discretionary negocia perto de 
seu menor nível desde 2004. A fraqueza dos papeis tem sido justificada por perspectivas de crescimento 
econômico mais fraco no país, assim como expectativa de desaceleração nos resultados corporativos e medo 
crescente sobre o cenário competitivo do setor. 
 
Investidores têm demonstrado interesse particular na Shopee, que iniciou suas operações no Brasil em 2019, 
focando em itens de menor valor. A participação de mercado da companhia em e-commerce no Brasil é 
atualmente estimada em um dígito alto pelo Goldman Sachs. 
 
 
 
 
Em carta sobre adesão à OCDE, governo brasileiro faz defesa de política ambiental 
O presidente Jair Bolsonaro usou a carta de aceite ao convite para adesão do Brasil à Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para defender seu governo na área ambiental, em uma 
resposta aos países que questionavam a entrada ao país na entidade por causa dos resultados ruins nos 
compromissos na área. 
 
“Na área ambiental, especificamente, nós temos consistentemente mostrado nosso compromisso com as 
metas do acordo de Paris, não apenas na recente COP26, quando nos unimos a outras nações no objetivo de 
atingir a emissão zero global de gases do efeito estufa até 2050 através de significativas reduções nos setores 
público e privado. Nesse contexto, o Brasil está comprometido em adotar e implementar completamente 
políticas públicas em linha com as metas de combate às mudanças climáticas”, diz o texto preparado pelos 
ministérios das Relações Exteriores e da Economia e assinado por Bolsonaro. 
 

Em meio à polêmica, governadores decidem prorrogar por mais 60 dias congelamento do ICMS sobre 
combustíveis 
Governadores decidiram na quarta-feira (26/01) prorrogar por mais 60 dias o congelamento do ICMS que 
incide sobre os combustíveis uma semana após terem anunciado o fim dessa medida, que foi adotada em 
outubro e vigoraria até o final deste mês, em meio ao embate que têm travado com o governo federal em 
relação à suposta responsabilidade pelo alto preço do insumo no país. 
 
Segundo nota pública subscrita por 21 dos 27 governadores, a decisão deve ser confirmada oficialmente na 
quinta-feira, quando está marcada uma reunião do Confaz, conselho que reúne os secretários de Fazenda 
dos Estados e do Distrito Federal para discutir o assunto. 
 
No comunicado, os signatários dizem que consideram imprescindível prorrogar o congelamento pelos 
próximos dois meses até que “soluções estruturais para a estabilização dos preços desses insumos sejam 
estabelecidas”, citando um projeto de lei em tramitação no Senado desde o ano passado que poderia reduzir 
o preço do insumo. 
 

Noticiário Político 
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Reforma tributária fica sem data para votação no Senado 
Aposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), em 2022, a aprovação da reforma tributária 
está cercada de dúvidas no Senado. Líderes partidários e integrantes da Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Casa dizem haver um esforço para o texto ser pautado em fevereiro. 
 
Mas há resistências entre Estados e municípios e setores da economia. Além disso, senadores desconfiam se 
há interesse do governo em aprovar a proposta. Falas do presidente Jair Bolsonaro reforçam essa percepção. 
Em entrevistas na véspera de Natal e na semana passada, ele disse duvidar da aprovação neste ano. 
 
“Se a onda da Ômicron continuar, não haverá reuniões presenciais e aí não tem reforma. O próprio presidente 
(Bolsonaro) declarou que passou 30 anos no Congresso e sabe que em ano eleitoral não aprova nada”, disse 
o senador Omar Aziz (PSD-AM), titular da CCJ. 
 

 

 

De olho nos juros dos EUA 
Os mercados reagiram negativamente ao tom hawkish da ata do Federal Reserve (Fed), que apontou uma 
subida de juros mais cedo do que o esperado e uma redução do balanço patrimonial do Fed, ou seja, a 
instituição vai começar a se desfazer da quantidade de títulos que detém (o total é de US$ 8,3 trilhões em 
títulos do Tesouro e lastreados em hipotecas). 
 
Para o Fed, a inflação não é mais transitória e segue elevada. Paralelamente, os dados econômicos apontam 
uma retomada da economia, sem perspectiva de grande impacto da ômicron, e o mercado de trabalho se 
aproxima do objetivo, demandando uma normalização da política monetária de maneira antecipada. 
 
O BTG Pactual aposta em quatro subidas de juros ao longo de 2022, começando com 0,25 ponto porcentual 
em março, logo após a reunião do Federal Reserve (Fed). 
 

Mercado de trabalho nos EUA 
O payroll, folha de pagamentos oficial não-agrícola dos EUA, decepcionou, com a criação de 199 mil vagas 
em dezembro, ante estimativa de 447 mil empregos. Ainda assim, a taxa de desemprego veio positiva: ficou 
em 3,9%, quando o mercado aguardava 4,1%. 
 
A pesquisa ADP, considerada uma prévia do payroll, trouxe na semana a criação de 807 mil vagas no setor 
privado, bem acima das expectativas de 400 mil. 
 
E os novos pedidos de seguro-desemprego mantiveram a tendência observada nas últimas semanas, no nível 
pré-pandemia e próximo ao patamar mais baixo da série histórica, apesar de terem vindo acima da projeção. 
 
Com dados positivos, é reforçada a tese de que os juros nos EUA devem subir em março. 
 

Inflação nos EUA 
O Índice de Preços ao Produtor (IPP ou PPI) dos EUA subiu 0,2% em dezembro e apresentou forte 
desaceleração, influenciado pela perda de força principalmente do segmento de energia, explicada pela 
queda dos preços do petróleo em dezembro, e pelo recuo em alimentos. 
 
A alta acumulada no ano de 2021 chegou a 9,7%, sendo o maior avanço da série histórica. 
 

Mercado Internacional 
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Este dado se junta aos preços ao consumidor, que avançaram 7% em 2021, e reforça a tese de que a alta de 
juros nos EUA está próxima – o mercado estima março, com 0,25 ponto porcentual, seguido de mais três ou 
quatro aumentos. 
 

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. 

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/
https://click.relacionamento.eqi-investimentos.com/?qs=96a76fe2d39d134d8de38bf42ddb8df645949cc7135751a78807d92d9c4ecd7ea4584b35962d2f0d4d0e438f406f794dc9c80b59051f783b

