
 

 

Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin 
 
O Ibovespa fechou em alta de 8,76% em junho e queda de 17,8% no semestre. Foi um primeiro semestre 
histórico, marcado pela eclosão do coronavírus, que resultou em nada menos que seis circuit breakers na B3, 
a maior quantidade já registrada de acionamentos do mecanismo em um único ano. Durante a crise de 2008, o 
circuit breaker foi acionado cinco vezes. 
 
A queda semestral do benchmark foi também digna de nota por ser a maior desde o segundo semestre de 2015, 
quando o principal índice acionário da B3 desabou 18,3%. 
 
No mesmo período, o dólar disparou 35,6%, maior valorização da moeda dos Estados Unidos ante o real desde 
o segundo semestre de 2008, quando o dólar disparou 60,7%. 
 
O aumento na liquidez provida pelos bancos centrais do mundo, a esperança de uma vacina contra o 
coronavírus e a reabertura econômica de diversos países que passaram por quarentenas impulsionaram a 
Bolsa nos últimos três meses.  
 
Com o Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin não foi diferente, ele entrega a seus cotistas, 
valorização de 6,48% no período, seu desempenho caminhou na mesma direção do retorno do Índice Bovespa, 
conforme reação do mercado aos principais fatos e acontecimentos apresentados ao longo desta carta. 
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Cenários & Acontecimentos 

 

Produção de veículos no Brasil cai significativamente 
A produção de veículos no Brasil no mês de maio caiu 84,4% em comparação com o mesmo período do ano 
passado. 
 
Foram produzidos 43,1 mil veículos, trata-se do menor volume para o mês desde 1985; 
 
A produção de caminhões caiu 63,9%, e a de máquinas agrícolas / rodoviárias 29,5%; 
As exportações de carros registraram um recuo de 90,8%, e de máquinas 39,4%, na comparação de base 
anual. O único dado positivo divulgado pela Anfavea foi o crescimento de vendas de 23,3% das máquinas; 
 
Segundo a Associação, “Embora junho sinalize algum retorno mais efetivo às atividades, teremos sem dúvida 
o pior trimestre da história do setor automotivo. Resta esperar por uma reação no segundo semestre capaz de 
evitar maiores danos à cadeia automotiva”. 
 
Desemprego nos EUA cai em maio e surpreende mercado 
A taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu de 13,7% para 13,3% em maio. O fato surpreendeu o mercado, 
já que era esperado um aumento de pessoas desocupadas por conta da pandemia de covid-19. 
 
A economia norte-americana contou com 2,5 milhões a mais de postos de trabalho no mês passado. 
Especialistas consultados pela Bloomberg estimavam que seriam perdidos 7,5 milhões de empregos em maio; 
 
Vale destacar que em abril, os EUA divulgaram que perderam 20,5 milhões de postos de trabalho. A justificativa, 
na época, foi voltada ao isolamento social adotado para mitigar a disseminação do vírus; 
 
Os números de maio podem sinalizar que a economia está se recuperando antes do previsto, por isso o 
otimismo do mercado. 
 
Banco Central corta taxa de juros em 0,75% 
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu, de forma unanime, cortar a taxa básica 
de juros (Selic) em 0,75%, atingindo 2,25% ao ano, uma nova mínima histórica. 
 
O corte era esperado pelo mercado, visto que na última segunda-feira, os economistas responsáveis pela 
elaboração do Boletim Focus confirmaram a previsão de 2,25%; 
 
A decisão foi tomada em um momento de forte contração do nível de atividade da economia, provocada pela 
pandemia do covid-19; 
 
O corte da taxa de juros aumenta a liquidez nos mercados para tentar sustentar a demanda e limitar a queda 
no PIB; 
 
Segundo o Ministério da Economia, o PIB brasileiro de 2020 deverá cair 4,7%. No entanto, principais 
economistas indicam uma queda de 6,5%. 
 
 
 
 

Destaques  
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Banco Central suspende pagamento por WhatsApp 
O BC divulgou uma determinação para que a Visa e a Mastercard cessem a utilização do aplicativo WhatsApp 
para pagamentos e transferências. 
 
A motivação do BC para a decisão é preservar um adequado ambiente competitivo, que assegure o 
funcionamento de um sistema de pagamentos interoperável, rápido, seguro, transparente, aberto e barato; 
 
Segundo a autoridade monetária, a medida irá permitir a avaliação dos riscos para o funcionamento adequado 
do Sistema de Pagamentos Brasileiros; 
 
O modelo de pagamento via WhatsApp é inédito no Brasil e no mundo, e foi anunciado na segunda-feira da 
semana passada, contando com a parceria entre a Cielo e a plataforma do Facebook. 
 
 
 
Centauro precifica follow-on 

 
O Grupo SBF, controlador da Centauro, informou, na noite da quarta-feira 04/06, que precificou em R$ 30 sua 
oferta subsequente de ações, levantando R$ 900 milhões. 
 
Dessa forma, o capital social da varejista passou a ser R$ 1,914 bilhão, dividido em 241,01 milhões de papéis 
ordinários; 
 
De acordo com o Fato Relevante divulgado pela companhia, a Centauro pretende utilizar os recursos levantados 
no pagamento de aquisições de companhias em curso e em novas compras na estratégia de expansão da 
marca; 
 
Em fevereiro deste ano, a empresa adquiriu a operação da Nike no Brasil, se tornando responsável pela 
distribuição, política comercial, gestão de lojas e vendas da marca norte-americana por 10 anos; 
 
A Centauro vendeu 30 milhões de novas ações a R$ 30. Os níveis de preço chegaram a 7 vezes o tamanho da 
oferta. 
 
SulAmérica compra Paraná Clínicas da Rede D’Or São Luiz 
A SulAmérica informou na sexta-feira 05 de junho, que comprou, por R$ 385 milhões, a operadora Paraná 
Clínicas Planos de Saúde. 
 
Segundo a companhia, “a transação representa um importante movimento para reforçar a posição e relevância 
da SulAmérica no Sul do Brasil, com um novo padrão de tíquete médio, ampliando seu portfólio de produtos e 
market share na região”; 
 
A operadora de planos de saúde havia sido adquirida pela Rede D’Or em 2019. Atualmente a Paraná Clínicas 
Planos de Saúde conta com mais de 90 mil beneficiários e centros clínicos e hoje é a quinta maior do ramo no 
estado do Paraná. 
 
Hertz, após desistir oferta de ações, procura empréstimo de até US$ 1 bilhão 
A Hertz, em recuperação judicial desde maio, está à procura de um empréstimo de até US$ 1 bilhão para 
financiar suas operações, após ter desistido de uma polêmica oferta de ações. 
 

Eventos Corporativos 
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A companhia cancelou sua oferta de ações até que a SEC, órgão regulador do mercado de capitais norte-
americano, revise a situação da empresa. A Hertz contava com o apetite especulativo sobre seus papéis para 
captar cerca de US$ 500 milhões; 
 
Segundo a Hertz, “os preços recentes de mercado e os volumes de negociação das ações ordinárias da Hertz 
potencialmente apresentam uma oportunidade única” para a companhia levantar capital em termos mais 
favoráveis do que os empréstimos comuns para empresas em falência; 
 
Quando apresentou seu pedido de recuperação judicial, em 22 de maio, a Hertz viu seus papéis caírem a US$ 
0,22. No início da última semana, no entanto, as ações chegaram a serem negociadas a US$ 5,53, uma alta 
sem precedentes de mais de 2.400%. 
 
CVC quer retomar 100% das operações em julho 
A maior companhia de turismo do Brasil pretende retomar a totalidade de suas operações a partir do dia 1 de 
julho. 
 
Em entrevista ao jornal Valor, o CEO da CVC, Leonel Andrade, afirmou que a companhia aproveitou o tempo 
de paralisação para acelerar seu processo de transformação digital; 
 
As lojas da companhia começaram a reabrir durante este mês. Grande parte dos empreendimentos estão sendo 
reabertos em shoppings e, segundo a CVC, 928 de 1.400 lojas já estão abertas; 
 
Como se sabe, o setor de turismo está sendo um dos mais impactados durante esta crise. Em junho do ano 
passado, a CVC tinha um valor de mercado de R$ 7,55 bilhões. Atualmente, tem um valor de mercado de cerca 
de R$ 3 bilhões, com uma queda acumulada de 60% nos últimos doze meses; 
 
Na última quinta-feira, a CVC informou que o fundo de investimento Equitas elevou sua participação na empresa 
para 5,16%. 
 
Modalmais vende fatia ao Credit Suisse 
O Banco Modal vendeu uma fatia de até 35% ao Credit Suisse, passando a ser avaliado em aproximadamente 
R$ 5 bilhões. O movimento indica que a competição das plataformas de investimento online deve se acirrar. 
 
As negociações teriam começado no final do ano passado, com a convicção de que as taxas de juros baixas 
seriam a nova tônica brasileira; 
 
Com isso, os investidores do país, em busca de uma maior rentabilidade, teriam de começar a correr mais 
riscos, renunciando um pouco à liquidez; 
 
Segundo o Credit Suisse, a operação deve permitir a distribuição de produtos da instituição suíça aos clientes 
do Modalmais. O objetivo é oferecer fundos, notas estruturadas, oferta de ações, operações de crédito e etc; 
 
Fundada em 2015 como uma plataforma digital do Banco Modal, o Modalmais possui 970 mil clientes e 
aproximadamente R$ 10 bilhões sob custódia. 
 
Rede de farmácias Pague Menos protocola pedido de IPO 
O pedido de oferta pública inicial de ações à CVM foi feito na noite da última quinta-feira (25). De acordo com a 
empresa, a decisão foi tomada após a aprovação da assembleia de acionistas. 
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A Pague Menos procura levantar até R$ 1,5 bilhão na abertura de capital, com uma distribuição primária e 
secundária de ações; 
 
A empresa pretende completar todos os trâmites legais para o IPO e listar suas ações até o fim de agosto; 
 
O road show será realizado no Brasil e no exterior, e a listagem será realizada no Novo Mercado; 
 
A companhia procura abrir seu capital na bolsa de valores brasileira desde 2014. No entanto, mudanças nas 
condições de mercado e nos rumos estratégicos da empresa postergaram o processo; 
 
Fundada em 1981, no Ceará, a Pague Menos foi precursora em uma série de inovações no segmento, como o 
recebimento do pagamento de contas de água, energia e condomínio, além da criação de seu próprio cartão 
de crédito – aceito em todo o país – e da Farmácia Popular, com foco no público mais vulnerável; 
 
Atualmente, a rede possui mais de mil lojas em todo o brasil, com uma receita bruta em 2019 de R$ 6,79 bilhões 
e prejuízo de R$ 6,82 milhões. 
 
 
 
Argentina estende pela quinta vez o prazo para negociação de dívida 
O Ministério da Economia da Argentina estendeu pela quinta vez o prazo de negociação com credores 
internacionais para a reestruturação de sua dívida externa. 
 
O ministro da Economia argentina, Martín Guzmán, declarou que o país tenta obter um acordo de reestruturação 
da dívida que seja capaz de pagar; 
 
No mês passado, a Argentina marcou o nono default soberano após descumprir o pagamento de US$ 500 
milhões em juros de dívida; 
 
O governo argentino informou que não poderia “se comprometer de forma responsável” com os termos 
oferecidos pelos credores. Também acrescentou que alguns eram “amplamente inconsistentes com a estrutura 
de sustentabilidade da dívida para a Argentina restaurar a estabilidade macroeconômica e avançar em direção 
a um programa com o FMI”. 
 
China suspende importações de frigoríficos brasileiros  
O Ministério da Agricultura informou que a China suspendeu importações de três unidades processadoras de 
carne do Brasil. A ação teria sido motivada pelas preocupações do governo chinês em conter um novo surto do 
novo coronavírus. 
 
Segundo a agência Reuters, uma unidade operada pela Marfrig na cidade de Várzea Grande (MT) é uma das 
suspensas. Além disso, segundo informações no site do Mapa, uma unidade de frangos da JBS, em Passo 
Fundo (RS), foi suspensa pela China na última sexta-feira e outra da Minuano, em Lajeado, também está 
impedida temporariamente de exportar aos chineses. As empresas não comentaram o assunto. 
 

FED alerta sobre o caminho incerto para a recuperação econômica 

O Federal reserve divulgou na sexta-feira 12, um relatório avaliando o impacto da pandemia do covid-19 na 
economia. Nele, a instituição norte-americana vê tensões nas empresas e na população, dificultando a volta do 
crescimento do PIB e a diminuição da taxa de desemprego nos EUA. 

Noticiário Político 

Mercado Internacional 
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Neste relatório, o FED indicou que o PIB do país provavelmente se contrairia “em ritmo acelerado” no segundo 
trimestre, depois de “cair bruscamente” no primeiro; 
 
“A atividade econômica global no primeiro semestre do ano passou por uma contração acentuada e 
sincronizada maior que a da crise financeira global”. No cenário doméstico, acrescentou, “o caminho a seguir é 
extraordinariamente incerto”; 
 
Apesas das políticas monetários terem causado um efeito positivo no mercado de capitais, o Banco Central 
norte-americano relatou que muitos indivíduos ainda não tiveram acesso a empréstimos devido a um histórico 
de crédito ruim; 
 
Além disso, o Fed explicou que o momento apresenta diversos riscos para bancos e outras instituições 
financeiras. Segundo a instituição: “As tensões nos balanços das famílias e das empresas, devido aos choques 
econômicos e financeiros desde março, provavelmente criarão fragilidades persistentes”; 
 
O Fed realçou que embora a taxa de desemprego tenha diminuído para 13,3% em maio, ela é “ainda muito 
elevada”. 
 
Pequim fecha mercado após novos casos de coronavírus 
O último caso de covid-19 em Pequim havia sido confirmado a mais de 50 dias atrás, entretanto, no sábado 13 
de junho, o maior mercado da capital chinesa foi fechado quando mais de 50 pessoas testaram positivos para 
o vírus na região. 
 
A polícia local ainda estabeleceu um bloqueio a 11 bairros residenciais localizadas no entorno do mercado de 
Xinfadi; 
 
De acordo com as autoridades chinesas, 45 funcionários do mercado estavam infectados com o vírus apesar 
de não apresentarem sintomas; 
 
Além disso, as autoridades disseram que cerca de 40 amostras de carna, superfícies, latas de lixo, entre outros 
materiais do mercado, estavam contaminadas com o vírus. 

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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