
 

 

Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin 
 
O Ibovespa fechou em queda na última sexta-feira (30/07) e acumulou perdas de 3,94% no mês de julho, ao 
mesmo tempo em que o dólar subiu 4,77%. Apesar de todas as altas e baixas do mês, o que realmente 
definiu o desempenho da Bolsa foi exatamente a última semana do mês, na qual o benchmark da B3 recuou 
2,6% e atingiu seu menor patamar desde maio. 
 
Segundo o Banco Central (BC), o setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, 
com exceção de Petrobras e Eletrobras) apresentou déficit primário de R$ 65,508 bilhões em junho, informou 
a instituição também na sexta feira 30.  
 
Em maio deste ano, havia sido registrado déficit de R$ 15,541 bilhões e, em junho de 2020, déficit de R$ 
188,682 bilhões. O resultado primário reflete a diferença entre receitas e despesas do setor público, antes do 
pagamento dos juros da dívida pública. 
 
O déficit primário consolidado do mês passado ficou dentro do intervalo das estimativas de analistas do 
mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, que iam de déficit de R$ 75,300 bilhões a R$ 29,756 
bilhões. A mediana estava negativa em R$ 64,200 bilhões. 
 
Ainda no Brasil, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) Contínua mostrou que a taxa de 
desemprego se manteve em 14,6% no trimestre móvel entre março e maio. A expectativa média dos 
economistas era de que o desemprego caísse a 14,5% no período, segundo dados da Refinitiv. A população 
desocupada total do país é de 14,8 milhões de pessoas. Por outro lado, a população ocupada cresceu 0,9% 
em relação ao trimestre anterior, a 86,7 milhões de pessoas. 
 
Em meio a notícias não favoráveis, segundo o Banco Central, neste primeiro semestre tivemos quase R$ 93 
bilhões em concessões para a aquisição de veículos, um crescimento de 45% sobre o ano passado. Isso 
ajuda a explicar o crescimento das vendas de veículos, que registrou evolução de mais de 30%. Além disso, a 
qualidade do crédito vem se mantendo. Apesar de estarem altas, as taxas de inadimplência e de atraso se 
encontram em seus valores mínimos históricos para o período. 
 
Em julho, a carteira do Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin, entregou a seus cotistas, 5,34% de 
retorno negativo, desempenho similar ao resultado do Ibovespa, influenciado principalmente por possuir em 
sua carteira Ações que fazem parte do índice.  
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Cenários & Acontecimentos 

 

Privatização dos Correios 
A privatização dos Correios planejada pelo governo federal dele envolver a venda de 100% da estatal, que 
hoje detém o monopólio do setor postal no Brasil. Para o leilão ocorrer no primeiro trimestre de 2022, como 
planejado, o Congresso ainda precisa aprovar o projeto de lei que permite que a iniciativa privada atua em 
operações hoje exclusivas dos Correios. 
 
Em março, o Poder Executivo divulgou que a desestatização da empresa seria por venda total ou majoritária 
das ações. Após avanços nos estudos, o governo optou pela primeira opção, ao entender que não deve 
manter uma participação minoritária nos Correios, afirmou o secretário especial de Desestatização, 
Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Diogo Mac Cord. 
 
O formato ainda precisa ser formalmente aprovado pelos ministérios e pelo programa de parcerias de 
investimentos (PPI) do governo. 
 
O segmento postal precisa ser operado pela iniciativa privada por meio de concessão porque a Constituição 
estabelece que compete à União “manter o serviço postal e o correio aéreo nacional”. Ou seja, o que o projeto 
de lei que aguarda votação do Congresso faz é regulamentar de que forma o governo pode manter esses 
serviços por meio do setor privado. 
 
Vale diz que indenização é absurda 
A Vale recorreu da decisão que condenou a estatal a pagar uma indenização por R$ 1 milhão por dano moral 
para cada trabalhador morto no rompimento da Barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), 
tragédia ocorrida em janeiro de 2019. 
 
A mineradora alega que o valor de R$ 1 milhão estipulado seria “absurdo” e que a manutenção do 
“injustificado valor causa grave prejuízo à ré”. Os advogados da Vale pedem que a ação civil pública seja 
considerada improcedente. 
 
Pela decisão de primeira instância, a indenização será paga aos espólios e herdeiros dos 131 trabalhadores 
diretos da mineradora mortos no derramamento de rejeitos em janeiro de 2019, num total de R$ 131 milhões. 
 
Os trabalhadores indiretos que atuavam na mineradora não fazem parte da ação impetrada pelo Sindicato 
Metabase Brumadinho. 
 

 

Nubank lança cartão Ultravioleta 
O Nubank lançou um novo cartão, chamado “Ultravioleta”. O cartão premium possui benefícios exclusivos, 
como cashback automático de 1% nas compras no crédito e rendimento sobre o dinheiro retornado a 200% do 
Certificado de Depósito Interbancários (CDI). 
 
“O Nubank nasceu revolucionando o mundo financeiro ao oferecer produtos mais acessíveis, sem tarifas 
abusivas, além de um atendimento eficiente e humanizado. E agora estamos começando também uma 
revolução dos produtos premium”, afirma Cristina Junqueira, cofundadora da Fintech. 
 

Destaques  

Eventos Corporativos 
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O evento também contou com a participação da cantora e empresária Anitta, mais nova membro do Conselho, 
em uma transmissão banhada a tecnologia. Mais de 30 mil pessoas acompanharam o evento 
simultaneamente. 
 
O cartão possui todas as vantagens de um cartão Mastercard Black, como seguros de viagem, acesso a sala 
VIP em aeroportos, compra protegida e garantia estendida. 
 
Cogna fecha parceria com a Tim 
A Cogna Educação fechou uma parceria com a Tim por meio da sua subsidiária, a Anhanguera Educacional, 
prevendo campanhas de marketing nos canais de vendas, além de oferta de cursos aos clientes da TIM. 
 
Segundo o fato relevante, os cursos e os produtos oferecidos serão da Ampli, uma plataforma de educação 
digital da Cogna. 
 
As companhias “assinaram contrato no qual estabeleceram as bases para parceria comercial por meio da qual 
a TIM lançará campanhas de marketing e oferecerá, a partir de seus canais de vendas, a oportunidade para 
que seus mais de 50 milhões de usuários possam contratar e realizar cursos 100% digitais no conceito mobile 
first, com oferta de 250 cursos de graduação e pós-graduação. 
 
O movimento figura como uma aposta para ampliar a fatia de mercado da Cogna, que mira uma junção dos 
“serviços educacionais digitais e de telecomunicações”, como frisa o fato relevante divulgado. 
 
 
 
 
Segundo o Estadão/Broadcast, integrantes da ala política do governo já estudam bancar o novo Bolsa Família 
com recursos fora da regra do teto de gastos. A discussão teria entrado no radar da Casa Civil, agora 
comandada por Ciro Nogueira, membro influente do grupo conhecido como Centrão, apesar da resistência do 
ministro da Economia, Paulo Guedes, à ideia. 
 
Mais tarde, o próprio presidente Jair Bolsonaro admitiu a possibilidade do país “se endividar” para pagar o 
Bolsa Família. “Essa questão do auxílio emergencial, do Bolsa Família, temos que pensar nisso e gastar 
dinheiro nisso ou se endividar, que é a palavra mais correta, para atender aos mais necessitados até que a 
economia volte à sua normalidade.” 
 
Guedes, por sua vez, disse em evento que o Orçamento do próximo ano prevê recursos de R$ 25 bilhões a 
R$ 30 bilhões para acomodar um pagamento de R$ 250 a até R$ 300 do Bolsa Família. Ele afirmou, todavia, 
que existe “fumaça no ar” sobre possíveis despesas extraordinárias no Orçamento. 
 
Ainda segundo o Estadão, integrantes da ala política do governo voltaram a cogitar a possibilidade de bancar 
o novo Bolsa Família, em 2022, com verbas fora do limite do teto de gastos. 
 
O Ministério da Economia trabalha para reformular o programa respeitando o teto, diz o jornal, mas a 
discussão já está no radar da Casa Civil, agora sob o comando de Ciro Nogueira (PP-PI), um dos caciques do 
Centrão, base de apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Ainda segundo o jornal o tema é de 
conhecimento também de integrantes do Ministério da Cidadania. O ministro da Economia, Paulo Guedes, 
vem afirmando que a reformulação do programa será feita dentro das regras fiscais. 
 
 

Noticiário Político 
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Lá fora, continuaram os temores a respeito da ofensiva regulatória da China nos setores de educação, 
tecnologia e imóveis. Depois de dois dias de recuperação, o índice Hang Seng, da Bolsa de Hong Kong, que 
afundou 8% no começo da última semana, voltou a cair, encerrando a sessão com perdas de 1,35%. 
 
Os Estados Unidos, por sua vez, repercutiram indicadores de inflação. O Núcleo do PCE cresceu a 0,4% em 
junho nos EUA, abaixo da média das projeções dos economistas, que apontava para avanço de 0,6%. Na 
base anual o indicador aumentou em 3,5%. 
 
Na maior economia do mundo ainda há atenção à temporada de resultados, que teve números 
decepcionantes da Amazon. Os papéis da Amazon se desvalorizaram em 7,4% no after-market depois que a 
empresa divulgou que sua receita trimestral ficou abaixo da expectativa pela primeira vez em três anos, e 
apresentou diretrizes mais fracas.  
 
Fora isso, no mercado de commodities, o minério de ferro negociado na Bolsa de Dalian registrou queda de 
cerca de 8%. De acordo com informações da Reuters, a baixa ocorre pela queda de produção de aço na 
China, em meio a uma desaceleração da demanda doméstica por materiais de construção.  
 
Ainda no radar, a produção industrial do Japão subiu 6,2% em junho, frente a queda de 6,5% em maio. As 
vendas no varejo subiram 0,1% em um ano, abaixo da expectativa de alta de 0,2%. 
 
Na Europa, o IPC da Zona do Euro relativo a julho, que marcou alta de 2,2% na comparação anual, acima da 
expectativa de alta de 2%. 
 
Já o PIB relativo ao segundo trimestre avançou 13,7% na comparação anual, acima da expectativa de alta de 
13,2%. E 2% na comparação trimestral, acima da expectativa de alta de 1,5%. A taxa de desemprego na Zona 
do Euro relativa a junho, que marcou 7,7%, abaixo da expectativa de 7,9%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
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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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