
 

 

Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin 
 
O Ibovespa fechou o mês de junho em alta de 0,46%, na última quarta-feira (30/06). No semestre, obteve alta 
acumulada de 6,54%, enquanto o dólar caiu 4,16% no mesmo período. Essa primeira metade do ano foi 
marcada pelas discussões sobre inflação no âmbito global, ao mesmo tempo em que a vacinação contra o 
coronavírus ganhou agilidade e permitiu uma retomada econômica principalmente nos países desenvolvidos. 
 
No último pregão do mês anterior, o movimento do mercado foi influenciado pela repercussão de indicadores 
de emprego aqui e nos Estados Unidos e o noticiário político, com a informação da Folha de S. Paulo de que 
o representante de uma empresa vendedora de vacinas teria recebido o pedido de propina de US$ 1 por 
vacina de um funcionário do Ministério da Saúde. 
 
Já sobre os indicadores, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) Contínua, a taxa de 
desemprego no Brasil ficou em 14,7% no trimestre móvel de fevereiro a abril, mantendo-se no recorde da 
série histórica iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número veio 
totalmente em linha com a média das projeções dos economistas compilada pela Refinitiv. 
 
Nos EUA, por outro lado, foram criadas 692 mil vagas no setor privado em junho, segundo o Relatório de 
Emprego ADP. O número veio acima da geração de 600 mil empregos esperada pelos economistas de acordo 
com a Refinitiv. O dado de maio foi revisado de 978 mil para 886 mil novos postos de trabalho. 
 
Também entrou no radar dos investidores, com o agravamento da crise hídrica e o pior cenário dos últimos 91 
anos, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) poderá aumentar ainda mais a bandeira vermelha nível 
dois nas contas de luz nos próximos meses. O órgão regulador irá receber contribuições sobre a proposta de 
1º a 30 de julho. O projeto em discussão prevê que a bandeira possa ser elevada para até R$ 11,50 a cada 
100 quilowatts-hora consumidos a partir de agosto. 
 
Em junho, a carteira do Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin, entregou a seus cotistas, 2,44% 
de retorno positivo, desempenho superior ao resultado do Ibovespa, influenciado principalmente por possuir 
em sua carteira Ações que fazem parte do índice e apresentaram retorno superior à média.  
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Cenários & Acontecimentos 

 

JBS retoma parte das operações após ataque hacker 
Em comunicado, o CEO da JBS nos Estados Unidos, André Nogueiro, afirmou que a companhia está 
começando a retomar suas operações que haviam sido paralisadas em parte da América do Norte e na 
Austrália devido a um ataque hacker que ocorreu no fim de semana. 
 
“Nossos sistemas estão voltando a ficar online e não estamos poupando recursos para combater esta 
ameaça”, afirmou Nogueira, que afirmou que a empresa tem planos voltados a casos como este, e que estão 
sendo executados com “sucesso”. 
 
A fábrica de carne bovina da companhia em Greeley, Colorado, a JBS Beef em Cactus, no Texas, bem como 
as fábricas em Nebraska e Wisconsin retomaram parte das operações. 
 
Além disso, a Casa Branca comunicou que o ataque cibernético à JBS será um dos assuntos que o 
presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discutirá com o mandatário da Rússia, Vladmir Putin, em um 
encontro presencial em junho. 
 
Sócios da Smart Fit vão à Justiça contra IPO 
A oferta pública inicial de ações (IPO) da Smart Fit chamou a atenção do mercado com a projeção de captar 
mais de R$ 02 bilhões, porém, novas notícias começam a sinalizar que esse IPO pode enfrentar problemas 
pela frente. 
 
Na coluna de Robson Bonin, da revista Veja, foi informado que os sócios da rede de academias pediram na 
justiça o bloqueio de parte das ações da empresa. 
 
Segundo a coluna, os parceiros de negócios do dono da Smart Fit, Edgar Corona, solicitam o bloqueio dos 
papéis para assegurar uma fatia no empreendimento. 
 
Além disso, os sócios solicitaram à CVM providências, visto que, segundo a coluna, os documentos de 
prospecto sugeriram no caixa da empresa, incluindo balanço inflado. 
 
O caso está na 2ª Vara Empresarial de São Paulo e envolve a ADV Esporte, braço da rede de academias em 
Brasília, e que responde por cerca de 8% do faturamento. Os sócios solicitaram ainda que a Justiça 
comunicasse a CVM sobre este caso, que não está presente no prospecto do IPO. 
 
Por fim, vale lembrar que o dono da Smart Fit é alvo no inquérito das Fakes News no Supremo Tribunal 
Federal. 
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Cosan vende parte da Compass 
A Cosan fechou a venda de 4,68% da Compass, subsidiária que atua em negócios de gás natural e energia à 
Atmos Capital por R$ 810 milhões. Segundo o fato relevante divulgado pela empresa, a transação avalia a 
empresa em R$ 16,5 bilhões. 
 
A transação marca o maior investimento da Atmos em uma empresa privada, e conta com uma participação 
de clientes da gestora para complementar o aporte. A Compass, que desistiu de realizar sua abertura de 
capital em setembro do ano passado, agora passa a olhar com novos olhos a chegada à Bolsa, uma das 
condições precedentes do negócio é a emissão de ações na B3. 
 
A empresa tem se mexido no sentido de ampliar sua operação e entregar a promessa de gigante do setor, 
com a compra de 51% da Gaspetro, controlada pela Petrobras. O negócio está sendo costurado e deve ser 
fechado em meados do ano que vem. 
 
Madero arquiteta IPO 
O Grupo Madero, apesar das dificuldades financeiras já admitidas, segue o rumo de fazer sua oferta pública 
inicial de ações (IPO) até o fim de 2021. 
 
No balanço do Madero, que é referente ao primeiro trimestre deste ano, o grupo cita que, por falta de 
garantias de que conseguirá renegociar dívidas, há “dúvidas substanciais sobre a capacidade da companhia 
de continuar em funcionamento dentro de um ano após a data em que essas demonstrações financeiras 
consolidadas foram emitidas”. 
 
Fundada pelo empresário Junior Durski, a empresa paranaense fez uma ousada expansão no Brasil. Em 
2019, vendeu, por R$ 700 milhões, 22% de seu capital para o fundo americano Carlyle (que recentemente 
repassou seus ativos no país à SPX, gestora de Rodrigo Xavier). 
 
A companhia planejava um IPO para 2020, mas teve de interromper os planos por causa da pandemia. 
 
Além da abrupta queda de receita, por causa do fechamento dos restaurantes, a companhia também viu 
sócios como o apresentador Luciano Huck, que tinha uma participação minoritária, deixando o negócio 
rapidamente e por valor simbólico. 
 
 
 
 
Guedes diz que ‘economia brasileira está de novo em uma rota surpreendente’ 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou que o governo e o mercado estão revendo as projeções de 
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2021. 
 
“A economia brasileira está de novo em uma rota surpreendente. Está dando indicações de que pode crescer 
bem acima dos 3,4% este ano. As revisões do mercado para crescimento estão acima de 4% e há quem 
preveja 5%”, afirmou Guedes. 
 
O ministro participou do Fórum de Investimentos Brasil 2021 (BIF), um evento internacional sobre atração de 
investimentos estrangeiros para o Brasil, organizado pela Apex-Brasil, Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e governo federal. 
 

Eventos Corporativos 

Noticiário Político 
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O ministro disse ainda que organismos internacionais erraram em previsões de crescimento do Brasil em 
2020 e “parece” que se equivocarão de novo em 2021. 
 
Enviada reforma tributária 
A segunda fase da reforma tributária foi enviada pelo governo à Câmara dos Deputados, e prevê alíquota 
única de 15% de Imposto de Renda para aplicações em renda fixa e variável. De acordo com a receita 
federal, a proposta pretende estimular o investimento na bolsa de valores. 
 
Atualmente, os investidores pagam de 15% a 22,5% de Imposto de Renda sobre os ganhos em aplicações de 
renda fixa, como títulos do Tesouro Direto, debêntures e Certificados de Depósito Bancário (CDB). A alíquota 
varia conforme o prazo de aplicação. 
 
Nas aplicações em renda variável, como ações, derivativos e day trade, hoje existem duas alíquotas sobre 
ganhos de capital. Investimentos em ações à vista, mercado a termo, futuro e de opções pagam 15% de 
Imposto de Renda. Aplicações em day trade e em cotas de fundos de investimentos imobiliários pagam 20%. 
 
Segundo a receita federal, o governo pretende facilitar o acesso do cidadão ao mercado financeiro. “o 
potencial de investimento na bolsa de valores é enorme. A simplificação facilita o acesso ao mercado e traz 
segurança para que mais brasileiros possam investir”, informou o órgão. 
 
No entanto, a proposta prevê a taxação de lucros e dividendos em 20%, além de prever o fim da isenção 
sobre rendimentos pago para investidores pessoas físicas pelos fundos imobiliários (FIIs) negociados na 
Bolsa de Valores a partir do ano que vem. 
 

 

Credit Suisse planeja ação judicial contra SoftBank 
O Credit Suisse está planejando uma ação judicial contra o SoftBank depois que o colapso do Greensill 
Capital prejudicou o relacionamento entre o banco suíço e um dos maiores investidores de tecnologia do 
mundo, o SoftBank. 
 
O Credit Suisse luta atualmente para apaziguar clientes insatisfeitos que podem perder até US$ 03 bilhões 
após o fracasso do Greensill, cujo maior investidor foi o Vision Fund do SoftBank. 
 
A disputa gira em torno de US$ 440 milhões em fundos que alguns clientes do banco têm direito, pela Katerra, 
um grupo de construção americano que era cliente do Greensill. 
 
A Katerra foi incluída no conjunto dedicado de fundos de financiamento da cadeia de suprimentos Greensill do 
Credit Suisse, que agrupou faturas em investimentos e os comercializou como de baixo risco. Os fundos 
aumentaram para US$ 10 bilhões antes de o banco os suspender em março, ajudando a precipitar o colapso 
de Greensill. 
 
Juros americanos 
As expectativas de que o Federal Reserve manterá por algum tempo ainda as taxas de juros dos EUA 
próximas de zero e as compras mensais de títulos em US$ 120 bilhões ajudaram a manter o otimismo, com 
avanço especialmente das ações de empresas ligadas à reabertura da economia como Walmart e Boeing. 
 
 
 

Mercado Internacional 
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Indicador Chinês 
Também no noticiário internacional, o Índice do Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) oficial relativo 
ao setor de manufatura na China desacelerou, pontuando 50,9 em junho, levemente abaixo em relação a 51 
pontuados em maio. Qualquer valor acima de 50 indica expansão; abaixo, retração. O desempenho no país 
vem sendo afetado pela ressurgência de casos de Covid na província de Guangdong, que afetou o 
funcionamento portuário. 
 
PIB Inglês 
Na quarta, o Escritório para Estatísticas Nacionais do Reino Unido confirmou a queda de 1,6% no Produto 
Interno Bruto (PIB) do país relativo ao primeiro trimestre, levemente abaixo da expectativa. O investimento em 
negócios caiu 10,7% na comparação trimestral, prejudicado por medidas de distanciamento social. 
 
A agência governamental também afirma que as economias das famílias britânicas teve forte alta no período, 
o que alimenta a expectativa de que haja gastos por conta da demanda reprimida, conforme a economia 
reabre. 

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 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 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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