
 

 

Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin 
 
Até o último pregão de 2020 foi turbulento na Bolsa brasileira. Depois de bater no recorde histórico de 120.149 
pontos no intraday, o Ibovespa perdeu força e passou a oscilar entre perdas e ganhos para fechar na última 
quarta-feira (30) em queda de 0,33%, aos 119.017 pontos.  
 
Em Dezembro, bastaram apenas três altas em sete pregões para a Bolsa zerar as perdas no ano. Em 
destaque ficam os ganhos de 1,88% no dia 10 e os de 1,34% do dia 29. Na última quinzena do ano, os 
ganhos foram impulsionados pelo otimismo com o início da vacinação em diversos países, a aprovação do 
pacote fiscal nos EUA e o acordo comercial pós-Brexit, levando o Ibovespa a superar a marca histórica de 120 
mil pontos no último pregão do ano. Ainda que não tenha conseguido sustentar a alta neste patamar, os 
ganhos em dezembro foram de 9,30%, fazendo com que o índice fechasse no azul. 
 
Com esse desempenho, o principal índice da B3 não conseguiu superar seu recorde de fechamento, que foi 
registrado em 23 de janeiro deste ano, aos 119.527 pontos. Ainda assim o benchmark encerrou 2020 no azul, 
com uma valorização acumulada de 3%. 
 
Pode parecer pouco perto da alta de mais de 31% registrada em 2019, mas quem viu o tombo de 29,9% do 
Ibovespa em março deste ano e os seis circuit breakers gerados pela pandemia de coronavírus só naquele 
mês fica até aliviado ao ver o principal índice da Bolsa brasileira terminar dezembro em terreno positivo. 
 
Assim, encerra-se o ano de 2020, que entrará para a história, como um dos anos mais difíceis vivenciados 
pela humanidade. 
 
Dificuldades estas, enfrentadas por todos os atores do mercado doméstico, inclusive pelo Fundo de 
Investimentos em Ações Amaril Franklin, que termina dezembro com valorização de 7,60% e encerra o ano de 
2020 de forma extremamente positiva, com ganhos de 3% para suas cotas, assim como o Ibovespa. 
Considerando que vivemos um ano bem desafiador e atípico, até mesmo para o mais pessimista dos 
investidores. 
 
Que venha 2021 ! 
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Cenários & Acontecimentos 

 

Grupo SBF, dono da Centauro, conclui compra da Nike no Brasil 
O Grupo SBF, dono da Centauro, passou a deter totalmente a distribuição da marca esportiva Nike no Brasil, 
por R$ 1,03 bilhão. 
 
O grupo pretende expandir sua atuação, utilizando a Centauro para focar nas vendas no varejo e a Nike para 
aprimorar a capacidade de logística e de distribuição. 
 
Através das duas frentes, o esperado pelos donos da Centauro e da Nike é utilizar tecnologia e dados, 
oriundos de ambos negócios, para entender o público e produzir soluções para o consumo do universo 
esportivo. 
 
Segundo Pedro Zemel, CEO do Grupo SBF “Seremos um grande centralizador das necessidades do 
consumidor. Um destino do esporte. Vamos resolver questões reais dos nossos clientes, através de unidade 
de negócios independentes”. 
 
Com a união, serão mais de 200 lojas físicas, entre Centauro e Nike, pelo país, um tráfego digital combinado 
de mais de 60 milhões de visualizações por mês nos sites. 
 
Rede D’Or estreia na Bolsa com alta de 13%, negociada a R$ 65,61 
A Rede D’Or, uma das maiores empresas de saúde do país, estreou na Bolsa de valores com alta de 13,28%. 
 
A companhia precificou sua oferta pública inicial de ações movimentando cerca de R$ 11,39 bilhões. 
 
O IPO da Rede D’Or é o terceiro maior registrado na B3. O maior IPO da história da bolsa foi o do Santander, 
feito em 2009, que movimentou R$ 13,2 bilhões, seguido pela BB Seguridade, em 2013, que atingiu R$ 11,47 
bilhões. 
 
A Rede D’Or já chega na bolsa com um valor de mercado de R$ 100 bilhões, que é o maior entre as 
empresas do seu segmento, como Notre Dame Intermédica e Hapvida. 
 
Embraer afirma não ter negociado com hackers e confirma vazamento de dados 
A Embraer comunicou que os hackers que invadiram os seus sistemas começaram a vazar os dados na 
internet após a fabricante de aeronaves ter se recusado a negociar o pagamento de resgate aos criminosos. 
 
Os hackers que atacaram, no dia 25 de novembro, os arquivos da Embraer começaram a vazar alguns dos 
arquivos privados da empresa. 
 
Entre os documentos publicados, estariam a íntegra de contratos, informações de funcionários, modelos em 
3D de aviões e dados sobre a compra de aviões militares da Nigéria. 
 
Esses dados foram disponibilizados na Deep Web, parte da rede que não é indexada por buscadores como o 
Google. 
 
A Embraer comunicou que não iniciou qualquer processo de negociação com os hackers, bem como não 
realizou quaisquer pagamentos a terceiros supostamente envolvidos no incidente. 
 

Destaques  
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Vale renova concessões ferroviárias 
A Vale informou que seu conselho de administração aprovou a prorrogação antecipada dos contratos de 
concessões ferroviárias da Estada de Ferro Carajás (EFC) e a Estada de Ferro Vitória de Minas (EFVM), por 
30 anos, a partir de 2027. 
 
Segundo o comunicado, a Vale assumirá compromissos totais estimados em R$ 24,7 bilhões a serem 
executados até 2057. 
 
“Estamos muito felizes em dar mais um importante passo da companhia”, disse o diretor-presidente da 
empresa, Eduardo Bartolomeo. 
 
Os compromissos assumidos pela Vale serão destinados ao pagamento de outorgas, no valor de R$ 11,8 
bilhões; ao investimento em infraestrutura do trecho FICO e FIOL, no valor de R$ 9 bilhões; e a demais 
compromissos, estimados em cerca de R$ 3,9 bilhões. 
 
Os termos aditivos formalizam as condições negociadas com o Ministério de Infraestrutura e a Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e contemplam compromissos assumidos pela Vale. Entre eles, o 
pagamento de outorgas. 
 

 

Dasa compra rede de hospitais Leforte em São Paulo 
O Grupo Dasa adquiriu a rede de hospitais Leforte localizado em São Paulo, por R$ 1,77 bilhão. 
 
A operação compreende oito ativos, incluindo os hospitais Leforte Morumbi, Leforte Liberdade e Hospital e 
Maternidade Christovão da Gama, além de clínicas gerais e uma especializada em pediatria. 
 
Após a compra, a Dasa passará de dois para cinco hospitais na região metropolitana de São Paulo, e 
expandirá os leitos de internação de 2,1 mil para 2,6 mil. 
 
O faturamento combinado dos negócios soma quase R$ 9 bilhões, e a fusão fará com que o grupo tenha mais 
de 40 mil funcionários. 
 
Neoenergia vence leilão de privatização da CEB 
A Neoenergia informou que sua controlada Bahia Geração de Energia venceu o leilão da Companhia 
Energética de Brasília (CEB), fazendo um lance de R$ 2,5 bilhões por 100% da CEB, que até então era uma 
empresa estatal. 
 
A consumação da venda está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(CADE) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 
 
Segundo a companhia, os recursos necessários para a aquisição da CEB serão levantados no mercado 
financeiro. 
 
A CEB é distribuidora de energia elétrica no Distrito Federal e fornece energia para uma população de 
aproximadamente 03 milhões de pessoas. 
 
 
 

Eventos Corporativos 
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Gol propõe incorporação de ações à Smiles 
A Gol propôs a incorporação das ações do programa de fidelidade Smiles. Caso seja aprovada, a proposta vai 
resultar na migração dos acionistas da Smiles para a base acionária combinada da Gol e da Smiles. 
 
Os acionistas que não quiserem fazer a migração poderão fazer o resgate em dinheiro. 
 
Segundo a proposta, cada ação ordinária dará ao titular o direito de receber uma contrapartida de 0,825 ação 
preferencial da Gol por cada ação ordinária da Smiles ou R$ 22,32 em dinheiro por cada ação ordinária da 
Smiles. 
 
Outra opção que está na mesa será uma combinação de ações preferencias da Gol e de dinheiro. 
 
A Gol afirmou que a relação de troca representa um prêmio de cerca de 26,3% sobre o preço médio 
ponderado pelo volume do último mês. 
 
Qualicorp firma parceria com Notre Dame Intermédica 
A Qualicorp firmou uma parceria comercial com o Grupo Notre Dame Intermédica para vender os produtos da 
empresa em todos os canais de vendas da Qualicorp. 
 
Segundo o comunicado, a parceria era restrita até então aos segmentos PME (pequenas e médias empresas) 
empresarial e ao canal interno de vendas da empresa. 
 
A partir de agora, a parceria permitirá a oferta de planos da Notre Dame Intermédica no portfólio de produtos 
da Qualicorp no segmento coletivo por adesão, em todos os seus canais de distribuição. 
 
Os canais de distribuição da Qualicorp são formados por cerca de 40 mil corretores parceiros e 500 
plataformas distribuídos pelo Brasil. 
 
Petrobras vende fatia na BSBios 
A Petrobras, por meio da sua subsidiária Petrobras Biocombustível (PBio) conclui a fase de negociação com a 
RP Participações em Biocombustíveis para a venda de 50% da BSBios Indústria e Comércio de Biodiesel Sul 
Brasil por R$ 319 milhões. 
 
A BSBios, produtora de biocombustíveis, teve seu valor de mercado calculado em R$ 1,23 bilhão no final de 
novembro de 2020. 
 
O preço da fatia de 50% está abaixo da metade de R$ 1,23 bilhão, que seria algo próximo a R$ 617 milhões. 
Isso ocorreu por causa da dedução da dívida líquida da empresa e de outros ajustas. 
 
A BSBios é proprietária de duas usinas de biodiesel, uma usina localizada em Passo Fundo, no Rio Grande 
do Sul, e uma usina em Marialva, no Paraná. 
 
Em conjunto, as duas plantas produziam cerca de 828 mil metros cúbicos de combustíveis por ano. 
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Facebook é acusado pelo governo e estados americanos por monopólio 
O Facebook foi acusado pela Comissão Federal de Comércio e por 48 Estados Americanos, com alegações 
de violações de leis antitruste. 
 
Segundo as acusações, o Facebook tentou se tornar um monopólio de mídia social, acabando ilegalmente 
com a concorrência ao comprar seus rivais, criando confrontos jurídicos que podem acabar com alguns dos 
serviços de comunicação mais populares do mundo. 
 
Reguladores federais e estaduais, que investigam a empresa há mais de um ano, disseram em processos 
separados que as compras da empresa, especialmente do Instagram, por US$ 1 bilhão em 2012, e do 
WhatsApp, por US$ 19 bilhões em 2014, eliminaram a concorrência. 
 
Por fim, as autoridades antitruste já haviam informado previamente que estavam se preparando para, até o 
final de janeiro de 2021, abrir quatro novos processos contra os gigantes da tecnologia Facebook e Google. 
 
As autoridades investigam se o Google estava abusando do seu poder na internet para dominar as buscas e a 
publicidade e se o Facebook está dominando as mídias sociais. 
 
Ambas as companhias negaram as acusações de estarem abusando de seu poder na internet e afirmaram 
que atuam em mercados altamente competitivos, que beneficiaram os consumidores. 
 

 

Braskem interrompe operação no México por falta de gás natural 
A Braskem comunicou que sua controlada, Braskem Idesa, sofreu uma interrupção do transporte de gás 
natural, o que levou à paralisação das operações no México. 
 
A Braskem Idesa foi notificada pelo Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenegas), agência do 
governo mexicano única responsável pelo sistema de dutos e transporte de gás natural na região, referente à 
interrupção, de forma unilateral, do serviço de transporte de gás natural, insumo energético essencial para 
produção de polietileno no Complexo Petroquímico do México. 
 
“Com isso, e respeitando os protocolos de segurança, a Braskem Idesa iniciou os procedimentos para a 
interrupção imediata das atividades operacionais, o que poderá impactar materialmente os resultados 
operacionais ou financeiros da companhia” declarou a Braskem. 
 
 A Braskem comunicou que vai adotar as medidas legais aplicáveis na busca da preservação dos seus 
direitos e de uma solução para a questão. 
 
Algumas semanas atrás, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, chegou a anunciar o 
cancelamento do contrato de fornecimento de etano entre a empresa mexicana para a Braskem Idesa, em 
virtude de supostas irregularidades. 
 
 
 
 

Noticiário Político 

Mercado Internacional 
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Robinhood é acusada por regulador de ‘gamificação’ dos investimentos 
A Robinhood Markets está mais uma vez na mira da Justiça nos Estados Unidos. Dessa vez, um órgão 
regulador do estado de Massachusetts entrou com uma ação legal acusando a corretora norte-americana de 
“gamificação” dos investimentos. 
 
O conceito de gamificação consiste na utilização de dinâmicas provenientes de jogos para engajar o público. 
É nisso que se baseia o argumento da Massachusetts Securities Division. O órgão regulador alega que a 
Robinhood violou as leis e regulamentos estaduais ao se comercializar agressivamente para investidores no 
estado “sem levar em consideração os melhores interesses de seus clientes”. 
 
De acordo com a reportagem do Financial Times, o escritório informou que uma grande parte do público do 
estado de Massachusetts que possui autorização para investir em opções detém pouco ou mesmo nenhum 
conhecimento do mercado. 
 
Depois da acusação, o órgão que regula os mercados de capitais nos Estados Unidos (SEC) comunicou que 
a Robinhood pagará uma multa de US$ 65 milhões para encerrar as acusações de que enganou clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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