
 

 

Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin 
 
O Ibovespa fechou em queda na última segunda-feira de Agosto (31/08) e encerrou o mês com perda 
acumulada de 3,44%. Configurando-se assim, a primeira desvalorização mensal do índice desde março, 
interrompendo a sequência da retomada após o ápice da queda do mercado pela COVID-19. 
 
Lá fora, contudo, o mês foi de alta para as bolsas americanas. Apesar das leves baixas registradas no último 
pregão, os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq subiram 7,57%, 7,00% e 9,58%, respectivamente, em agosto. 
Foi o melhor desempenho do Dow Jones para o mês desde 1984 e a melhor performance do S&P 500 em um 
agosto desde 1986. 
 
Analistas ouvidos pela CNBC atribuíram esse desempenho tão forte às contínuas sinalizações de membros do 
Federal Reserve no sentido da manutenção das taxas de juros dos Estados Unidos em patamares próximos de 
zero. 
 
Entretanto, o Brasil acabou passando longe deste grande otimismo nos mercados internacionais, o mês teve 
um noticiário atribulado na frente fiscal, o que implicou em bastante incerteza. 
 
O Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin seguiu o mesmo caminho do Ibovespa, ele entrega a seus 
cotistas, desvalorização bem inferior ao índice, de apenas 0,69% no período. Assim como o mercado, a 
desvalorização ocorreu por conta principalmente de turbulências no meio político brasileiro e suas 
consequências no campo econômico e fiscal. 
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Cenários & Acontecimentos 

 

BNDES embolsa mais de R$ 8 bilhões com venda de ações 
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Gustavo Montezano, informou na 
terça-feira (04/08) que a instituição levantou R$ 8,1 bilhões com a venda de um bloco de ações da Vale a R$ 
60,26 cada. 
 
O executivo salientou que a transação representa o maior “block trade” da história da América Latina; 
 
Segundo Montezano: “Mais importante do que as cifras desse marco histórico é ter o BNDES se reposicionando 
e voltando suas energias, conhecimento e recursos para o desenvolvimento social e ambiental do nosso país”; 
 
O movimento ocorre antes da finalização de um acordo entre os acionistas da mineradora como parte de um 
processo para deixar a companhia com capital pulverizado, de forma a melhorar a governança corporativa; 
 
Copom corta Selic em 0,25% 
O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu em uma unanimidade cortar a taxa básica de juros 
em 0,25%, chegando em 2% ao ano, uma nova mínima histórica. 
  
Segundo o Boletim Focus, os analistas das 100 maiores instituições do mercado financeiro brasileiro 
apresentaram uma previsão de uma Selic que terminará o ano na casa dos 2%; 
 
A decisão vem em meio aos efeitos da pandemia do novo coronavírus, que deve levar o PIB a uma queda de 
5,66% em 2020, segundo o Boletim Focus; 
 
Segundo o Banco Central: “O Copom entende que a conjuntura econômica continua a prescrever estímulo 
monetário extraordinariamente elevado, mas reconhece que, devido a questões prudenciais e de estabilidade 
financeira, o espaço remanescente para utilização da política monetária, se houver, deve ser pequeno”; 
 
Apesar de alguns sinais promissores de retomada da atividade nas principais economias e de alguma 
moderação na volatilidade dos ativos financeiros, o ambiente para as economias emergentes segue desafiador, 
o que permitiu um corte na taxa; 
 
Além disso, diversas medidas de inflação permanecem abaixo dos níveis compatíveis com o cumprimento da 
meta para a inflação no horizonte relevante para a política monetária. 
 
Funcionários dos Correios decretam greve nacional 
A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e Similares (FENTECT) anunciou que os 
funcionários da estatal entraram em greve às 22h da segunda-feira (17/08). Segundo a entidade, não há prazo 
para o fim da paralisação. 
 
Cerca de 100 mil trabalhadores em todo o Brasil decretaram a paralisação nacional das atividades dos Correios; 
 
De acordo com a Fentect, a greve é “contra a retirada de direitos, contra a privatização da empresa e negligência 
com a saúde dos funcionários em relação ao novo coronavírus (covid-19)”; 
 
É a décima greve em nove anos da estatal, que segue perdendo relevância com a perda do monopólio de 
entregas. 

Destaques  
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Petz: Demanda supera em três vezes a oferta em IPO 
A varejista de produtos para animais de estimação ainda está no início da apresentação a investidores e fará 
diversas reuniões nos próximos dias. 
 
A estreia na B3 deverá acontecer no dia 11 de setembro, sob o ticker PETZ3; 
 
Caso a ação fique no topo da faixa indicativa de preço, a oferta de ações da companhia pode girar em torno de 
R$ 3,3 bilhões; 
 
Os recursos levantados no IPO serão utilizados para o crescimento e investimentos em tecnologia na rede de 
lojas; 
 
A oferta também será secundária, permitindo com que o fundo Warburg Pincus, dos EUA, diminua em 50% sua 
participação. 
 

 

Magazine Luiza realiza aquisições 
 A grande varejista informou o mercado que fechou contratos para aquisição das empresas Canaltech e Inloco 
Media. 
 
As transações marcam a entrada da Magazine no segmento de publicidade online ao combinar a geração de 
conteúdo e audiência com a plataforma para comercialização de mídia digital; 
 
Segundo a empresa, por meio do Magalu Ads, será possível aumentar a divulgação de diversos produtos 
disponíveis na plataforma, além de monetizar a sua audiência; 
 
Com a aquisição da plataforma Inloco Media, o Magalu Ads terá uma plataforma própria e intuitiva para facilitar 
a publicidade online, levando ao acesso de milhares de vendedores e fornecedores a possibilidade de investir 
e acelerar suas vendas; 
 
O portal Canaltech recebe 24 milhões de visitantes únicos por mês e possui uma das maiores audiências dos 
canais brasileiros de tecnologia no Youtube, com mais de 2,5 milhões de inscritos; 
 
As aquisições são mais um passo importante na estratégia da companhia de digitalização do varejo brasileiro. 
 
Quero-Quero realiza IPO 
A varejista de materiais de construção e artigos para o lar precificou sua oferta inicial de ações a R$ 12,65 cada, 
levantando R$ 1,94 bilhão. 
 
A estreia na B3 aconteceu na segunda-feira (10/08). As ações estão listadas no segmento Novo Mercado, sob 
o código de LJQQ3; 
 
A Quero-Quero é controlada pelo fundo de Private Equity Advent desde 2008. O fundo pretende vender 
integralmente 88% de sua fatia da empresa no IPO; 
 
A companhia tinha pedido pela primeria vez o registro para realizar o IPO no início de março. Entretanto, foi 
forçada a adiar os planos em razão da pandemia do novo coronavírus que derrubou os mercados globais; 

Eventos Corporativos 
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A Receita Líquida da varejista em 2019 foi de R$ 1,344 bilhões, representando um crescimento de cerca de 
14% em relação a 2018. 
 
Havan começa a se preparar para seu IPO 
A Havan começou os contatos com operadores do mercado financeiro para preparar o terreno de sua oferta 
pública inicial. 
 
A varejista pretende levantar ao menos R$ 10 bilhões com a abertura de capital; 
 
Caso a operação se concretiza, a companhia comandada por Luciano Hang seria avaliada em cerca de R$ 100 
bilhões, cerca de 60% maior que a concorrente Lojas Americanas, mesmo tendo metade do faturamento; 
 
Em 2019, a Havan faturou cerca de R$ 11 bilhões; 
 
Os gestores da empresa justificam o alto valor de mercado com base no ritmo de crescimento acelerado do 
lucro e ao plano de expansão de lojas. Das atuais 140, a empresa prevê um crescimento para mais de 700 
novas cidades com até 100 mil habitantes; 
 
Além disso, a Havan vai incrementar os investimentos em logística, criando um novo centro de distribuição e 
de panejamento. 
 
NotreDame Intermédica fecha aquisições 
 A companhia negociada sob o ticker de GNDI3 informou, por meio de fato relevante, que fechou um acordo 
para aquisição de todo capital da Bio Saúde Serviços Médicos, por R$ 79 milhões. 
 
O montante será pago à vista no final da transação; 
 
O documento divulgado para o mercado também sinalizou a intenção da NotreDame em manter a sua estratégia 
de crescimento no Estado de São Paulo; 
 
A Bio Saúde possui uma carteira de aproximadamente 100 mil beneficiários no Estado de São Paulo, sendo 
mais de 70% pertencentes à categoria corporate/PME; 
 
Em 2019, seu faturamento líquido atingiu R$ 103 milhões, com sinistralidade caixa de 85,2%; 
 
A operadora de planos de saúde também anunciou a aquisição de 100% da Climepe, por R$ 168 milhões. 
 
Prejuízo do Nubank cresce em 2019 
O Nubank registrou prejuízo líquido de R$ 312,7 milhões em 2019. Esse valor representa aumento de 211,8%, 
em relação a 2018, quando havia registrado perda de R$ 100,3 milhões. 
 
No ano passado, a fintech brasileira encerrou o ano com total de R$ 528,9 milhões de receitase R$ 841,4 
milhões de despesas, alta de 165% em relação ao exercício de 2018; 
 
A receita de prestação de serviços, composta por tarifas de intercâmbio, somou R$ 914,6 milhões, de acordo 
com Nubank, aumento de 90%; 
 
O banco digital informou que em agosto de 2019 foi deliberado o aumento de capital no montante de R$ 189 
milhões. Com esse novo aporte, o Patrimônio Líquido foi de R$ 1 bilhão; 
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A fintech encerrou o ano passado com 16 milhões de clientes da NuConta, aumento de 465% em relação a um 
ano antes. 
 
 
 
EUA e China prorrogam reunião sobre acordo comercial 
As superpotências mundiais anunciaram no dia 14 de agosto, que as negociações planejadas para este fim de 
semana serão adiadas. 
 
A intenção do encontro era revisar o progresso da primeira fase do acordo comercial, que completou seis meses 
em agosto; 
 
A videoconferência entre os representantes comerciais norte-americano e chinês foi remarcada sem uma data 
definida; 
 
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que as informações sobre as negociações 
de alto nível serão divulgadas “no seu devido tempo”. 
 
Coronavoucher será prorrogado até dezembro, segundo Jair Bolsonaro 
O presidente da República afirmou na sexta-feira 21 de agosto, que o auxílio emergencial de R$ 600, apelidado 
de coronavoucher, será estendido até dezembro desse ano com valores diferentes. 
 
Segundo Bolsonaro, “o Auxílio Emergencial foi bem-vindo, mas ele custa R$ 50 bi de reais, e infelizmente não 
pode ser definitivo, mas vamos continuar com ele, mesmo com valores diferentes, até que a economia possa 
pegar em nosso país”. 
 
Vale lembrar que o benefício foi criado em abril desse ano devido a pandemia do covid-19. Inicialmente, o 
projeto pretendia pagar três parcelas mensais de R$ 600 aos trabalhadores informais que foram afetados 
pela crise; 
 
O presidente afirmou que o governo busca um meio-termo ente R$ 600 e R$ 200 para a extensão do mesmo; 
 
Os pagamentos do coronavoucher já representaram R$ 161 bilhões desde o início da pandemia, com 66,4 
milhões de beneficiados. 
 

 

Apple estimulará serviços digitais com pacote de assinatura 
A companhia fundada por Steve Jobs criará um pacote de assinatura mensal que permitirá os clientes terem 
acesso a uma série de serviços digitais da empresa por um menor custo. 
 
Segundo informações da Bloomberg, o serviço será nomeado de Apple One, e será lançado em outubro, junto 
ao novo iPhone; 
 
A Apple quer incentivar seus consumidores a utilizarem os serviços digitais ofertados pela companhia, e querem 
trazer uma receita recorrente à empresa que já vale mais de US$ 1,5 trilhão; 
 

Noticiário Político 

Mercado Internacional 
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A nova estratégia da companhia agrada os investidores, que anseiam por maior recorrência nas receitas da 
empresa; 
 
A Apple também foi aos holofotes por banir o Fortnite, um dos jogos mais populares do mundo, de sua 
plataforma de aplicativos; 
 
A razão da medida é uma disputa com a Epic Games, criadora do jogo. O Google apoiou a Apple na decisão, 
e também segui o mesmo caminho. 
 
Airbnb inicia processo de IPO 
No início do ano, a companhia já havia especulado que gostaria de abrir seu capital. Entretanto, com a pandemia 
de covid-19 assolando seus negócios e a economia global, a ideia ficou em segundo plano por um certo período. 
 
O IPO deve ser um dos maiores de 2020 no mercado norte-americano; 
 
A ideia da Airbnb é abrir seu capital nos próximos meses para evitar uma possível volatilidade atípica em 
decorrência das eleições presidenciais dos EUA, que acontecerá em novembro; 
 
Para se preparar para a oferta pública inicial, a Airbnb teve que fazer corte de custos, o que levou a empresa a 
se desfazer de partes não tão rentáveis de suas operações, como as estadias de luxo; 
 
Ademais, a companhia demitiu aproximadamente 25% de sua força de trabalho e cancelou gastos com 
marketing, responsabilizando a pandemia pelas medidas; 
 
Na semana passada, a Airbnb informou que sua receita trimestral, referente ao trimestre encerrado em junho, 
teve queda 67%, para US$ 335 milhões. 
 
Walmart se une a Microsoft para realizar oferta por TikTok 
 
A novela com o aplicativo chinês ganhou mais um capítulo recentemente, quando a varejista se uniu a Microsoft 
na oferta pelas operações do TikTok. 
 
O aplicativo tem sofrido ameaças de Donald Trump, por considerá-lo uma ameaça à segurança nacional. O 
presidente norte-americano prometeu encerrar as atividades do app nos EUA, ao menos que ele seja vendido 
a uma empresa americana até meados de novembro; 
 
O sucesso dessa operação poderia fazer com que o Walmart tivesse acesso a um público mais jovem, podendo 
receber dados importantes sobre o comportamento desses consumidores no e-commerce; 
 
Segundo a nota divulgada pela varejista: “Acreditamos que um relacionamento potencial com a TikTok US em 
parceria com a Microsoft poderia adicionar essa funcionalidade chave e fornecer ao Walmart uma maneira 
importante de alcançar e atender clientes omnicanal, bem como expandir nosso mercado de terceiros e 
negócios de publicidade”; 
 
O executivo Kevin Mayer, que estava atuando como CEO do TikTok, renunciou ao cargo poucos meses após 
aceitar a função. O motivo da saída teria sido os imbróglios com o governo norte-americano. 
 
 
Ant Group apresenta pedido de IPO 
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A companhia, do fundador do Alibaba, Jack Ma, apresentou seu pedido de IPO nesta terça-feira, que pode ser 
o maior da história. 
 
A Ant Group atua no ramo de tecnologia e pagamentos deve se listar em Xangai e Hong Kong, podendo levantar 
US$ 30 bilhões, ultrapassando o IPO da petroleira Saudi Aramco; 
 
A empresa considera vender ao menos 10% de suas ações; 
 
Recentemente a Ant Group, ainda privada, foi avaliada em US$ 200 bilhões. Em 2019, a empresa lucrou US$ 
2,6 bilhões após a receita crescer 41% ano a ano, para US$ 16,88 bilhões; 
 
Segundo o prospecto, o montante levantado com o IPO será utilizado para expandir a base de usuários e suas 
ofertas de produtos, incluindo seus negócios de pagamentos internacionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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