
 

 

Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin 
 
O Ibovespa fechou em queda de 1% no último pregão de julho em meio a leituras contraditórias sobre o discurso 
do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, após o banco central americano anunciar seu primeiro corte 
de juros desde 2008. Apesar disso, o índice não apagou a alta mensal, subindo 0,84% em julho.  

Após sinalizar que a redução de 0,25 ponto percentual promovida na quarta-feira (31/07) é um "ajuste de ciclo" 
e não o início de uma mudança na política monetária, o chairman do Federal Reserve voltou atrás e afirmou 
que nunca disse isso.  

Para o mercado, Powell tornou confusa a mensagem da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, 
na sigla em inglês). Esta indefinição, trouxe bastante volatilidade para os negócios em bolsa, e contribuiu para 
o baixo desempenho do Ibovespa no mês, comparado ao mês de junho.   

Indo de encontro ao resultado mensal apresentado pelo mercado, o Fundo de Investimentos em Ações Amaril 
Franklin, obteve retorno similar ao Ibovespa, com 0,59% de valorização no período.  
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Cenários & Acontecimentos 

 

Na primeira semana de julho, os avanços da previdência elevaram as expectativas do mercado.  
 
Paulo Guedes, Ministro da Economia, afirmou que o texto aprovado na comissão especial da Câmara 
proporcionará ao país uma economia de mais de R$930 bilhões nos próximos dez anos, volume que, apesar 
de inferior ao montante solicitado no texto original, ainda representa uma economia significativa para as contas 
públicas.  
 
Guedes se diz cansado, porém animado com as perspectivas futuras do país. O Ministro afirmara que cada 
agente fez sua parte e é necessário reconhecer o esforço de todos nesta jornada em prol do desenvolvimento 
econômico do país.  
 
Segundo o Ministro, os próximos passos envolvem a reforma tributária e o programa de privatização. O 
movimento de privatização ficou claro durante este ano, principalmente no setor de petróleo e gás, onde os 
desinvestimentos realizados pela Petrobrás se tornaram mais evidentes.  
 
PNAD 

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 12% no trimestre encerrado em junho, de acordo com os dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua).  

O resultado veio igual à mediana das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que 
estimavam uma taxa de desemprego entre 11,9% e 12,2%. 

Em igual período de 2018, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 12,4%. No trimestre 
até maio deste ano, a taxa foi de 12,3%. 

Copom 

Conforme expectativa do mercado, o Banco Central brasileiro, por meio do Comitê de Política Monetária 
(Copom), reduziu as 18hs. do dia 31/07, a taxa Selic em 0,50 ponto percentual, para 6,0% ao ano, com 
unanimidade.  

A inflação abaixo da meta, a fraqueza da atividade econômica e a aprovação da reforma da Previdência abrem 
espaço para o primeiro corte desde março de 2018. Levantamento da Bloomberg mostra 16 projeções de corte 
de 0,25p.p., 12 de diminuição de 0,50 p.p. e três de manutenção em 6,5% ao ano. 
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Na quarta-feira (17), a Eletrobras comunicou o encerramento, ao final deste ano, da construção da maior usina 
hidrelétrica integralmente brasileira, Belo Monte.  
 
A usina, localizada no rio Xingu, no estado do Pará, terá 11.233 MW de potência instalada. Atualmente, a maior 
usina hidrelétrica do país, Itaipu, possui cerca de 14 mil MW de potência instalada, entretanto por ser uma 
hidrelétrica binacional, onde o Brasil e o Paraguai detêm participação de 50%, a usina não é considerada 
integralmente brasileira.  
 
Atualmente, a maior usina que se enquadra neste quesito é a Tucuruí, localizada no estado do Pará, com 8.370 
MW de capacidade instalada.  
 
A empresa Norte Energia venceu o leilão da hidrelétrica Belo Monte, oferecendo R$78,00 por MWh, em um 
contrato de concessão com prazo de 35 anos.  

A Petrobras anunciou que irá investir US$ 1,4 bilhão para capacitar suas refinarias a produzir óleo diesel com 
menos teor de enxofre, disse ontem o gerente-executivo de Logística da estatal, Mauro Mendes. 

"Teremos alguns investimentos importantes em refinaria, no sentido de garantir o baixo teor de enxofre no 
diesel. Vários investimentos estão sendo programados, da ordem de US$ 370 milhões em logística, e US$ 1,4 
bilhão no refino", disse. 

Vale 

Segundo a Bloomberg, a Samarco, que não opera desde o colapso da barragem em Mariana em 2015, está 
perto de recuperar a licença ambiental necessária para iniciar a produção novamente, disse a Secretaria de 
Meio Ambiente de Minas Gerais. 

“A previsão é que a emissão da licença ocorra no segundo semestre”, informou por e-mail o departamento de 
imprensa do órgão ambiental do estado. Um porta-voz da Samarco preferiu não comentar. 

O empreendimento, de propriedade conjunta da Vale e da BHP, já chegou a um acordo com o órgão regulador 
e pode obter permissão formal para operar em meados de setembro, disseram pessoas a par da situação, que 
pediram para não serem identificadas porque as conversas são privadas. 

Isso poderia, por sua vez, permitir que a mineradora começasse a pagar US$ 3,8 bilhões em dívidas 
inadimplentes. 
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O presidente Jair Bolsonaro disse na quinta-feira (18/07) que o governo anunciaria algumas mudanças nas 
regras para o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).  
 
Duas medidas são estudadas. Uma delas contempla as contas ativas e inativas, com percentuais de saque 
escalonados conforme o saldo, implicando a retenção dos recursos em caso de demissão sem justa causa. A 
outra, contemplaria apenas a liberação das contas inativas.  
 
No entanto, na sexta (19/07) o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni anunciou que a medida seria 
assinada pelo presidente Bolsonaro na semana seguinte. A equipe técnica após concluir os estudos e 
apresentá-los ao presidente, estimou que com a medida, espera-se injetar até R$ 42 bilhões na economia.  
 

 

Um dos eventos internacionais mais relevante do mês, foi a discussão do o acordo entre o Mercosul e a União 
Europeia.  
 
O Ministro francês, Bruno Le Maire, levantou alguns pontos sobre o acordo, ressaltando que o tratado 
prejudicará a agricultura e pecuária francesa. O Ministro se referiu ao acordo como um “duro golpe” para a 
agricultura e a repercussão pode afetar o andamento das negociações.  
 
Com a assinatura do acordo, o governo brasileiro viu uma oportunidade de aproveitar o momento para negociar 
com o governo americano pela formação de uma área de livre comércio. O presidente da Argentina, Mauricio 
Macri, já havia declarado na quarta-feira a intenção da criação da zona de livre comercio entre o Mercosul e os 
Estados Unidos. Segundo o presidente, o momento se configura como uma janela de oportunidade única devido 
ao cenário do comércio internacional e da aproximação do bloco sul-americano com a União Europeia.  
 
Na sexta feira (19/07), o governo iraniano comunicou a apreensão de um navio tanque de bandeira britânica no 
Estreito de Ormuz.  
 
As tensões entre o Irã e o Ocidente estão aumentando desde a derrubada de um drone americano pelos 
militares iranianos. Após o comunicado da apreensão do navio tanque, o presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump anunciou que um navio de assalto anfíbio americano, USS Boxer, derrubou um drone iraniano. 
 
Segundo o presidente, o drone estaria ameaçando a segurança do navio e de sua tripulação e, portanto, foi 
imediatamente destruído. O navio apreendido pela Guarda Revolucionária Iraniana conta com 23 tripulantes e, 
segundo as autoridades iranianas, a embarcação estava desrespeitando as regras internacionais de 
navegação. 

Foi publicado na quarta 31/07, o relatório de emprego ADP dos EUA, houve um aumento de 156 mil vagas de 
trabalho na economia americana no mês de julho. A estimativa mediana dos economistas era de criação de 150 
mil vagas. O dado é lido como uma prévia do Relatório de Emprego Oficial do país, que será divulgado na sexta-
feira (02/08).  

Outro indicador que vem ganhando importância é a ata da reunião do Fomc, que será divulgada em três 
semanas. Onde, deverá ser melhor explicada a posição do Fed acerca de um ciclo de relaxamento monetário.  

Noticiário Político 

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.  
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