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Evolução da Rentabilidade da Carteira

Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin 
 
A bolsa brasileira recuou no último pregão de março acompanhando os principais índices dos EUA, enquanto 
os preços do petróleo caíram após os Estados Unidos anunciarem a liberação de barris da reserva e a Opep+ 
(Organização dos Países Produtores de Petróleo) divulgar um aumento na produção. 
 
Por muito pouco o principal índice da Bolsa brasileira não terminou o mês no patamar dos 120 mil pontos. O 
Ibovespa fechou em queda de 0,22%, aos 119.999 pontos, após oscilar entre 119.999 e 120.879 pontos. O 
volume financeiro foi de R$ 28,5 bilhões. No mês, o índice registrou uma valorização de 6,06%. 
 
No primeiro trimestre deste ano, o Ibovespa acumulou alta de 14,4%. O Ibovespa fechou em alta em 36 dos 63 
pregões de 2022 realizados até esta quinta-feira. Para os analistas, o período foi importante para o índice se 
consolidar em um patamar “confortável”, depois de um ano ruim. Em 2021, a Bolsa acumulou perda de 12% e 
praticamente não passou pelo rali de final de ano, por conta de ruídos políticos e fiscais. Mas já era possível 
perceber uma maior entrada de capital estrangeiro. 
 
As duas primeiras semanas de 2022 foram, sem dúvida, as piores para o Ibovespa no trimestre. O índice caiu 
nos três primeiros pregões do ano e no dia 5 de janeiro quase perdeu os 100 mil pontos (chegou aos 100.850), 
mas conseguiu resistir e não rompeu com o patamar psicológico. Naquele dia, a Bolsa fechou aos 101.006 
pontos, menor pontuação do ano. 
 
A partir de 11 de janeiro, o Ibovespa deu uma guinada e começou a emplacar um movimento de alta. O jogo 
virou, já que, no mesmo período, as Bolsas nos Estados Unidos passaram a operar em baixa. Para Juan 
Espinhel, o momento de virada do Ibovespa foi quando os países desenvolvidos se depararam com índices de 
inflação acima do esperado e perceberam que precisariam fazer ajustes mais agressivos nos juros. Por aqui, 
esse movimento já havia começado meses antes. 

Refletindo os acontecimentos de Março, o Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin, entregou 
resultado positivo de 4,83%, em função da grande participação de alguns papéis que compõe o Índice Bovespa.   

 
 

 

 

6,06

0,60 1,74

-7,81

0,93 0,93

-4,89

4,83

Ibovespa Poupança IGP-M Dólar Selic CDI Ouro Carteira

Comparativo de Rentabilidade (%) - Março / 2022

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/


 

 

 
  

15,12%

13,23%

11,18%

8,23% 8,05%

7,40%

5,88%
5,53%

4,05%

3,34%

2,31%

1,72%

13,96%

VALE3 PETR4 B3SA3 BBAS3 CMIG4 VBBR3 BRFS3 MOVI3 BBDC3 PSSA3 VIIA3 BRSR6 Disponibili
dades

Ações  (86,0%) (14,0%)

Composição em % da Carteira do Fundo - Março / 2022

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/


 

 

Cenários & Acontecimentos 

 

Rússia banida do Swift 
Como retaliação à invasão russa à Ucrânia, alguns bancos russos foram excluídos do sistema global de 
pagamentos, o Swift. 
 
Ele é o sistema mais usado pelos bancos para transferências internacionais. Ou seja: a exclusão da Rússia do 
Swift deve impactar fortemente a economia, dificultando o fluxo internacional de dinheiro e o comércio exterior 
do país. 
 
Esta foi apenas uma das sanções sofridas pelo país, que vem sendo isolado no cenário mundial. Confira o que 
foi feito até aqui para pressionar a Rússia pelo fim do conflito. 
 
Payroll melhor que o esperado 
O payroll de fevereiro apontou a criação de 678 mil empregos, bem acima da projeção de 440 mil; em janeiro, 
o volume de trabalhadores contratados foi de 481 mil, revisados de 467 mil anunciados anteriormente. 
 
O payroll é o indicador que apresenta a folha de pagamentos não-agrícola norte-americana e, conforme ele, a 
taxa de desemprego nos Estados Unidos (EUA) caiu a 3,8% em fevereiro, ante 4,0% em janeiro, pouco abaixo 
do consenso de 3,9%. 
 
O resultado reforça o diagnóstico de que o mercado de trabalho já atingiu o patamar necessário para começar 
a elevação de juros. 
 
Desemprego recua no Brasil 
A Pnad Contínua, do IBGE, apontou recuo na taxa de desocupação no trimestre encerrado em fevereiro: de 
11,6% para 11,2%. 
 
É a menor taxa para um trimestre encerrado em fevereiro desde 2016. O resultado veio em linha com a 
expectativa do mercado. 
 
Produção industrial avança 
A Produção Industrial, medida pelo IBGE, cresceu 0,7% em fevereiro, eliminando parte da queda de 2,2% 
registrada em janeiro. Mesmo com o avanço, o setor permanece 2,6% abaixo do patamar de antes do início da 
pandemia. 
 
Preços ao produtor desaceleram 
O IBGE divulgou o Índice de Preços ao Produtor (IPP), que desacelerou de 1,20% para 0,56% na passagem 
de janeiro para fevereiro. Em 12 meses, a alta é de 20,05%. No acumulado do ano, de 1,77%. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Destaques  
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Temporada de balanços 
A temporada de balanços do quarto trimestre de 2021 teve prosseguimento. Confira os destaques: 
 
Embraer (EMBR3) registra lucro líquido ajustado de R$ 327,2 milhões no 4TRI21, revertendo prejuízo de um 
ano antes. 
 
CSN (CSNA3) obteve lucro líquido de R$ 1,061 bilhão 4TRI21, com queda de 73% na comparação anual. 
 
A CSN Mineração (CMIN3) registra lucro líquido de R$ 704 milhões no 4TRI21, queda de 47,6%. 
 
Via (VIIA3) tem lucro líquido de R$ 29 milhões no 4TRI21, 91,4% abaixo do 4TRI20. 
 
Sequoia (SEQL3) reporta lucro líquido ajustado de R$ 21,5 milhões no 4TRI21, com queda de 30% frente 
4TRI20. 
 
Mitre (MTRE3) tem lucro líquido de R$ 12,5 milhões no 4TRI21, queda de 44,5%. 
 
A CSU (CARD3) reportou lucro líquido de R$ 16,7 mi no 4TRI21, alta de 18,9%. 
 
Natura (NTCO3) tem lucro líquido de R$ 695,4 milhões, alta de 292% na comparação anual. 
 
Guararapes (GUAR3) tem lucro de R$ 304,61 milhões, com recuo de 17,2%. 
 
Moura Dubeux (MDNE3) tem lucro de R$ 14,3 milhões, com alta de 65%. 
 
A Livetech da Bahia (LVTC3) alcançou lucro líquido de R$ 24,3 milhões, queda de 14%. 
 
RNI (RDNI3) tem lucro de R$ 3,446 milhões, queda de 77%. 
 
Tenda (TEND3) registra prejuízo líquido de R$ 268,5 milhões no 4TRI21, revertendo lucro de R$ 72 milhões no 
4TRI20. 
 
Marfrig (MRFG3) tem lucro líquido de R$ 650 milhões no 4TRI, queda de 44,5% na comparação anual. 
 
Vulcabras (VULC3) reporta lucro líquido de R$ 81,2 milhões, com crescimento de 48,7%. 
 
Log-In (LOGN3) tem lucro líquido de R$ 21 milhões, queda de 84% ante o 4TRI20. 
 
Santos Brasil (STBP3) tem lucro de R$ 113,8 milhões, ante R$ 14,3 mi no 4TRI20. 
 
Arezzo (ARZZ3) tem lucro de R$ 110,52 milhões, com alta de 32,8%. 
 
Viveo (VVEO3) informa lucro de R$ 81,6 milhões, alta de 38,7%. 
 
C&A (CEAB3) tem lucro de R$ 154 milhões, alta de 41,2%. 
 
Grupo Mateus (GMAT3) reporta lucro líquido de R$ 208 milhões, avanço de 7,6%. 
 

Eventos Corporativos 
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Lojas Quero-Quero (LJQQ3) tem lucro de R$ 25,1 milhões, recuo de 28% na comparação anual. 
 
Braskem (BRKM5) registra lucro líquido de R$ 530 milhões, com recuo de 37% ante o 4TRI20. 
 
CVC (CVCB3) reverte lucro e tem prejuízo de R$ 145,8 milhões no 4TRI21. 
 
Yduqs (YDUQ3) reduz prejuízo de R$ 102,6 milhões no 4TRI20 para R$ 74,3 milhões no 4TRI21. 
 
Iguatemi (IGTI11) tem lucro de R$ 83 bilhões, um aumento de 1,1% ante o 4TRI20. 
 
SLC Agrícola (SLCE3) tem lucro de R$ 193 milhões no 4TRI21, com alta de 29,4%. 
 
CBA (CBAV3) reverteu prejuízo do 4TRI20 e obteve lucro líquido de R$ 615 milhões. 
 
Smart Fit (SMFT3) tem prejuízo de R$ 110,2 milhões, ante prejuízo de R$ 88,7 milhões no 4TRI20. 
 
Trisul (TRIS3) registra lucro de R$ 16,8 milhões, com queda de 70%. 
 
Taurus (TASA4) registrou lucro líquido de R$ 206,9 milhões, com queda de 26%. 
 
Terra Santa (TESA3) registrou lucro líquido de R$ 20,1 milhões, contra R$ 1,6 milhões do 4TRI20. 
 
MRV (MRVE3)reporta lucro de R$ 300 milhões, alta de 53,1% sobre o 4TRI20. 
 
Marisa (AMAR3) tem prejuízo líquido de R$ 3,2 milhões, com alta de 89% na comparação anual. 
 
Petz (PETZ3) tem lucro líquido de R$ 31,9 milhões no 4TRI21, alta de 16,2%. 
 
Rossi (RSID3) reporta prejuízo líquido de R$ 162,2 milhões, revertendo lucro de R$ 195,7 milhões do 4TRI20. 
 
Alliar (AALR3) reporta prejuízo líquido de R$ 31,4 mi no 4TRI21, revertendo lucro de R$ 14,6 milhões um ano 
antes. 
 
Alper (APER3) tem lucro ajustado de R$ 3,6 mi no 4TRI21, ante prejuízo de R$ 181 mi no 4TRI20. 
 
Profarma (PFRM3) reporta lucro de R$ 11 milhões no 4TRI21, com recuo de 60,2%. 
 
Unipar (UNIP3) obteve lucro líquido de R$ 687,9 milhões, alta de 138%. 
 
Vittia (VITT3) tem lucro líquido de R$ 42,8 milhões, alta de 17,6%. 
 
Portobello (PTBL3)tem lucro líquido ajustado de R$ 49,3 mi no 4TRI21, alta de 41,5%. 
 
Paranapanema (PMAM3) tem prejuízo líquido de R$ 188,1 milhões no 4TRI21. 
 
Rede Energia (REDE3) tem lucro de R$ 2,039 mi em 2021. 
 
Cyrela (CYRE3) tem lucro de R$ 218 milhões, queda de 16,7%. 
 
BR Malls (BRML3) reportou lucro líquido ajustado de R$ 48,2 milhões, com recuo de 22,5%. 
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B3 (B3SA3) registra lucro líquido de R$ 1,09 bilhão, queda de 0,5%. 
 
Renner (LREN3) tem lucro líquido de R$ 415,8 milhões no 4TRI21, alta de 17,5% na comparação anual. 
 
Grupo Soma (SOMA3) reporta lucro líquido ajustado de R$ 111,9 milhões, com alta de 180,5%. 
 
Enauta (ENAT3) teve, em 2021, o maior lucro líquido de sua história. 
 
Vivara (VIVA3) tem lucro líquido de R$ 127,1 milhões, alta de 36,4%. 
 
Sinqia (SQIA3) tem lucro líquido de R$ 11,6 milhões, alta de 277%. 
 
Energisa (ENGI11) tem lucro de R$ 582,6 milhões, alta de 203,4% no lucro líquido do quarto trimestre do ano 
passado. 
 
Cury (CURY3) tem lucro líquido de R$ 111,6 milhões no 4TRI21, alta de 50%. 
 
Eztec (EZTC3) tem lucro líquido de R$ 72,4 milhões, queda de 48%. 
 
Magazine Luiza (MGLU3) reverte lucro de R$ 232,1 milhões no 4TRI20 e tem prejuízo de R$ 79 milhões no  
4TRI21. 
 
Ambipar (AMBP3) tem lucro líquido de R$ 52,3 milhões no 4TRI21, ante R$ 26,3 milhões do 4TRI20. 
 
Ecorodovias (ECOR3) registra lucro líquido recorrente de R$ 69,3, alta de 25,5% na comparação anual. 
 
Direcional (DIRR3) reporta lucro líquido ajustado de R$ 50,94 milhões no 4TRI21, com alta de 25,6% na 
comparação anual. 
 
Neogrid (NGRD3) tem prejuízo líquido de R$ 2,3 milhões, revertendo lucro de R$ 3,7 milhões no 4TRI20. 
 
Technos (TECN3) reporta lucro líquido de R$ 18,1 mi no 4TRI21, alta de 534,2% BRF (BRFS3) divulga formação 
da Potengi Holdings, uma joint venture em conjunto com a AES (AESB3). 
 
Gol (GOLL4) reporta prejuízo líquido de R$ 2,809 bilhões no 4TRI21, frente a lucro de R$ 16,9 milhões em igual 
período do ano anterior. 
 
Celesc (CLSC3; CLSC4) reporta lucro líquido de R$ 88,3 milhões. 
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Economia revisa projeções 
O Ministério da Economia reajustou a estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil referente ao ano de 
2022 ao passar de 2,1% para 1,5%. Para 2023, a projeção foi mantida em 2,5%. 
 
A estimativa para o IPCA, inflação oficial, passou para 6,55% em 2022, de 4,7%; e foi mantida em 3,25% para 
2023. 
 
O centro da meta de inflação é de 3,5% neste ano e de 3,25% no próximo, com margem de tolerância de 1,5 
ponto para mais ou para menos. 

 
Projeções Macro. Fonte: SPE 
 

Combustíveis e Petrobras 
Sobre a mudança no ICMS dos combustíveis, repercute a informação que a nova lei pode ser considerada 
inconstitucional e abre caminho para que os governadores recorram ao STF. 
 
No entendimento de analistas, ela contraria a Constituição por ferir a autonomia dos Estados de definir o tipo 
de alíquota a ser cobrada. 
 
Ainda sobre o tema, o presidente da Petrobras (PETR3 PETR4), Luna e Silva, sofre forte pressão para deixar 
o cargo, enquanto o governo estuda um subsídio para combustíveis para alguns setores, como os taxistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noticiário Político 
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Sem petróleo russo 
Os EUA anunciaram a proibição das importações de petróleo e gás da Rússia, impulsionando ainda mais os 
preços no mercado internacional. O impacto, porém, avaliam os analistas, não deve perdurar muito, porque os 
EUA importam da Rússia apenas 3% do petróleo e gás consumidos. 
 
Para compensar esta porcentagem, os EUA buscam acordos com antigos desafetos, como a Venezuela de 
Nicolás Maduro. 
 
O Reino Unido também afirmou que irá eliminar, até o fim do ano, as compras de petróleo e derivados da 
Rússia. 
 
Subida de juros nos EUA 
O Federal Reserve (Fed), banco central americano, confirmou a subida de 0,25 ponto porcentual dos juros, na 
primeira alta desde 2018. Assim, as taxas ficam entre 0,25% e 0,50%. 
 
Powell também disse que outros seis aumentos virão este ano – a projeção final é de juro em 1,9%. E que a 
redução do balanço patrimonial virá na reunião de maio do Fomc, comitê de política monetária. Com isso, a 
liquidez nos mercados emergentes deve ser reduzida. 
 
O Fed revisou ainda sua projeção para o PIB (2,8%) e a inflação (4,3% total e 4,1% núcleo). 
. 
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. 

Mercado Internacional 
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