
 

 

Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin 
 
O ano de 2021 não começou fácil para a Bolsa e o Ibovespa fechou janeiro com queda de 3,32% em relação 
ao fim de 2020. A sequência de seis baixas do dia 19 ao dia 27 somada às perdas do pregão da última sexta 
29/01, colocaram o índice novamente nos 115 mil pontos.  
 
O resultado apresentado pela bolsa no primeiro mês de 2021, foi “espelhado” também pelo Fundo de 
Investimentos em Ações Amaril Franklin, as cotas do Fundo entregaram 3,58% de desvalorização mês 
passado, praticamente em linha com o principal índice de ações do mercado doméstico. 
 
A derrocada da Bolsa começou com as preocupações a respeito do ambiente fiscal, que ganharam força com 
rumores de que o governo estaria avaliando extensão do auxílio emergencial diante da queda na popularidade 
do presidente Jair Bolsonaro. 
 
Embora Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, tenham alinhado o discurso nos últimos dias 
para reforçar o apoio ao teto de gastos, os temores fiscais não saíram do radar e ganharam novos 
componentes de incerteza por conta da dificuldade no programa de vacinação contra o coronavírus no Brasil, 
que adia os planos de uma volta à normalidade na economia, e a maior imprevisibilidade do cenário externo. 
 
Ainda no radar, o Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC) informou a intenção de 
paralisar de forma parcial as atividades dos caminhoneiros ligados à entidade. A greve, que se iniciará no dia 
1º de fevereiro, é resposta ao aumento realizado pela Petrobras no preço do diesel. Mesmo durante a 
paralisação 30% dos trabalhadores continuarão em atividade. 
 
Por outro lado, a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Autônomos (Abrava), mudou de posição 
sobre a greve e o presidente da entidade, Wallace Landin, conhecido como “Chorão”, afirmou que não irá 
aderir à paralisação. 
 
Por fim, a participação de Paulo Guedes, ministro da Economia, no Fórum Econômico Mundial foi cancelada 
em cima da hora, gerando todo tipo de rumores. 
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Cenários & Acontecimentos 

 

Valor de mercado da Tesla ultrapassa US$ 800 bilhões 
A montadora de carros elétricos de Elon Musk, a Tesla, viu seu valor de mercado crescer para mais de US$ 
800 bilhões pela primeira vez. 
 
Na última quinta-feira (07), Musk superou Jeff Bezos, CEO da Amazon, na lista de homens mais ricos do 
mundo. 
 
A fortuna de Elon Musk foi avaliada em mais de US$ 185 bilhões. 
 
Cerca de 75% da fortuna de Musk é oriunda do valor de mercado da Tesla. A maior parte do restante é 
provenientes de sua participação na SpaceX, empresa de exploração especial. 
 
Ford anuncia fechamento de todas suas três fábricas no Brasil 
A Ford anunciou que fechará todas as suas três fábricas no Brasil em meio a uma reestruturação de seus 
negócios na América do Sul. 
 
A companhia disse que irá continuar operando no país com negócios de não-manufatura, incluindo seu 
escritório de desenvolvimento de produtos, na Bahia, sua sede regional e seu campo de provas, esses dois 
em São Paulo. 
 
A produção de veículos da Ford no continente, entretanto, ficará apenas na Argentina e no Uruguai. 
 
Em 2019, a Ford já havia encerrado sua produção na fábrica de São Bernardo do Campo, em São Paulo, 
onde produzia o Fiesta. 
 
Agora, os modelos nacionais terão suas vendas interrompidas assim que os estoques terminarem. 
 
Por fim, a companhia promete “dialogar com sindicatos” para achar a melhor saída possível para o 
fechamento das plantas com seus funcionários. Ao total, cinco mil vagas devem ser encerradas. 
 
Banco do Brasil anuncia desativação de 361 unidades físicas 
O Banco do Brasil apresentou um conjunto de medidas para o redimensionamento de sua estrutura 
organizacional. 
 
Segundo o Banco, serão desativadas 112 agências, 07 escritórios e 242 postos de atendimento. 
 
Além disso, 243 agências serão convertidas em postos de atendimento, enquanto oito postos de atendimento 
se tornarão agências. 
 
A diretoria do Banco do Brasil, as mudanças irão proporcionar “ganhos de eficiência e otimização” em todo o 
país. 
 
Outra medida prevista é a transformação de 145 unidades de negócios em lojas do banco, sem a oferta de 
guichês de caixa, com maior vocação para assessoria e relacionamento. 
 
 

Destaques  
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NotreDame Intermédica e Hapvida confirmam negociação de fusão 
A NotreDame Intermédica e a Hapvida informaram ao mercado que estão em processo de negociação para 
uma possível fusão. 
 
De acordo com o documento divulgado pela NotreDame, a companhia “comunica aos seus acionistas e ao 
mercado em geral que recebeu, através de seu conselho de administração, da Hapvida, uma proposta não 
vinculante de combinação de negócios entre Hapvida e a empresa. 
 
A proposta prevê que a Hapvida permanecerá com suas ações negociadas no Novo Mercado da B3, sendo 
que os atuais acionistas da companhia e da GNDI passarão a deter, respectivamente, 53,1% e 46,9% da 
empresa. 
 
Outra alteração prevista é que a Hapvida contaria com nove membros no conselho de administração, sendo 
dois indicados pela NotreDame, dois independentes e cinco indicados pelos acionistas da Hapvida. 
 
Vale ressaltar que as duas empresas realizaram numerosas aquisições nos últimos meses. 
 
Ânima adquire UNISUL 
A Ânima comunicou que exerceu seu direito de opção de compra e concluiu a aquisição da Universidade do 
Sul de Santa Catarina (UNISUL). 
 
Em novembro de 2019, a Ânima havia assinado o contrato de opção de compra, pagando um bônus de R$ 20 
milhões a título de prêmio pela outorga da opção. 
 
Segundo a companhia, com o fechamento da transação, a UNISUL passa a ser da Ânima Educação, sendo 
que os efeitos contábeis serão retroativos a janeiro. 
 
A empresa de educação também afirmou que essa aquisição foi “mais um passo” estratégico da companhia. 
 
Wiz celebra acordo com a CAOA 
A Wiz Conseg, controlada pela Wiz, celebrou um acordo de investimentos com o fundador da CAOA, Carlos 
Alberto Andrade, para constituição futura de uma corretora de seguros, a CAOA Seguros, mediante 
participação societária de 50% da Wiz. 
 
A administração da Wiz entende que a operação é estratégia, pois está alinhada à visão de crescimento da 
companhia no contexto de ampliação e diversificação de suas unidades de negócios. 
 
Além disso, também será celebrado entre a CAOA e a CAOA Seguros um acordo operacional que assegure à 
nova corretora de seguros, o direito de comercializar com exclusividade, na rede de distribuição controlada 
pela CAOA, produtos e serviços de seguridade pelo prazo de 20 anos contados do fechamento da operação. 
 
A transação depende ainda da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 
 
 
 
 
 
 

Eventos Corporativos 
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Enjoei e C&A firmam parceria 
A Enjoei e a C&A firmaram uma parceria comercial intitulada “Novo de novo”, desenvolvida de olho nas 
principais movimentações do mercado e nas necessidades e desejos das consumidoras brasileiras. 
 
A C&A terá agora uma vitrine especial de itens da sua marca na plataforma da Enjoei, com todas as peças 
selecionadas fazendo parte do serviço Enjoei Pro, no qual a própria plataforma recebe as peças, faz curadoria 
e se encarrega das fotos, da publicação e da logística. 
 
Além disso, a nova parceria prevê benefícios para todos os usuários cadastrados na Enjoei. Quem não usa o 
site poderá utilizar seus créditos disponíveis no Enjubank, carteira virtual da Enjoei, para fazer compras no site 
da C&A com direito a bônus. 
 
Desde a sua abertura de capital na B3, a Enjoei vinha demonstrando a intenção de expandir sua oferta de 
produtos. 
 
 
 
 
Disputa na Câmara e Senado 
Em um esforço para eleger candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para as 
presidências das Casas do Congresso, o Planalto liberou R$ 3 bilhões para 250 deputados e 35 senadores 
realizarem obras em seus redutos eleitorais. 
 
Segundo reportagem de capa publicada no jornal O Estado de S. Paulo, que afirma ter tido acesso a uma 
planilha com os nomes, a verba saiu do Ministério do Desenvolvimento Regional, e as conversas são feitas no 
gabinete do ministro general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, que articula apoio às 
candidaturas de Arthur Lira (PP-AL) para a Câmara e de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) para o Senado. 
 
O governo também vem oferecendo cargos a quem apoiar os nomes do governo, segundo parlamentares 
ouvidos pelo jornal. 
 
Dos 221 deputados que declararam abertamente apoio a Lira, 131 estão na Planilha. Dos 33 senadores que 
declararam voto em Pacheco, 22 estão na lista. O general Ramos nega que as planilhas sejam de sua pasta. 
Em sua live semanal nas redes sociais na quinta, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que prorrogar o auxílio 
emergencial, como defende uma parte do governo, seria um “desastre” que poderia “quebrar o Brasil”. 
 
“Alguns batem na questão do auxílio emergencial. O nome é emergencial. A nossa capacidade de 
endividamento chegou ao limite. Ficamos cinco meses com R$ 600 e mais quatro com R$ 300. Lamento, o 
pessoal quer que continue. Vai quebrar o Brasil. Vem inflação, descontrole da economia, vem um desastre 
atrás disso e todo mundo vai pagar caríssimo”, afirmou. 
 
Na transmissão, ele também falou sobre a pandemia de covid-19, e afirmou que a população deve “voltar a 
viver”, apesar das 1.463 mortes registradas no mesmo dia, o terceiro maior número desde o início da 
pandemia. 
 
“Nós temos que voltar a viver, pessoal. Sorrir, fazer piada, brincar, voltar aos estádios de futebol o mais cedo 
possível, que seja com uma quantidade menor, 20%, 30% da capacidade do estádio (…) As vacinas estão 
vindo aí.” Ele afirmou que o governo comprará imunizantes, independente de sua origem, contanto que sejam 
aprovados pela Anvisa. 
 

Noticiário Político 
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Boeing pagará US$ 2,5 bilhões por acidentes com 737 Max 
A Boeing concordou em pagar US$ 2,5 bilhões para encerrar as acusações criminais dos Estados Unidos de 
que escondeu informações de funcionários de segurança sobre o projeto de seus aviões 737 Max. 
 
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, a Boeing optou por “lucro ao invés de franqueza”, o que 
impediu a supervisão dos aviões, que se envolveram em dois acidentes mortais. 
 
Além disso, do total que será pago, cerca de US$ 500 milhões serão enviados para as famílias das 346 
pessoas mortas nas tragédias. 
 
Durante as negociações, a companhia aérea informou que o acordo realizado com o governo dos Estados 
Unidos reconhece como a empresa “falhou”. 
 
Da penalidade total, US$ 1,77 bilhão serão destinados aos clientes da companhia aérea, que foram afetados 
pelos acidentes com os aviões 737 Max. 
 
Xiaomi é banida e não poderá receber investimentos de americanos 
A gigante do ramo de smartphones chinesa Xiaomi se tornou a nova companhia de tecnologia do país asiático 
alvo do presidente americano Donald Trump. 
 
A acusação do governo dos Estados Unidos é de que a Xiaomi estaria utilizando capital levantado no país 
para financiar o desenvolvimento de tecnologias para as forças armadas chinesas. 
 
Além da Xiaomi, o governo americano proibiu investimentos em outras oito empresas, todas com supostas 
conexões com o exército chinês. 
 
As autoridades ainda proibiram a estatal China National Offshore Oil Corporation de adquirir qualquer 
tecnologia de companhias estadunidenses. 
 
A Xiaomi está listada na bolsa de Hong Kong, não nos Estados Unidos, mas, mesmo assim, não conseguirá 
mais receber aportes de fundos americanos. 
 

 

LVMH conclui aquisição de Tiffany 
O grupo de produtos de luxo LVMH, dono da marca Louis Vuitton, concluiu a aquisição da joalheria americana 
Tiffany por US$ 15,8 bilhões. 
 
Por consequência, a LVMH nomeou dois altos executivos de sua marca Louis Vuitton e um dos filhos do 
fundador Bernard Arnault para comandar a Tiffany. 
 
Anthony Ledru, executivo de joalheria que trabalhou anteriormente na Tiffany antes de ingressar na Louis 
Vuitton em 2014, assumirá como o novo presidente da marca. Enquanto o atual presidente da Tiffany, 
Alessandro Bogliolo, permanecerá no posto até 22 de janeiro deste ano. 
 
De acordo com a LVMH, os três executivos terão a tarefa de melhorar o desempenho do ícone do varejo 
americano centenário, conhecido por seus anéis de casamento de diamantes. 
 

Mercado Internacional 
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Com a pandemia do coronavírus, as vendas da LVMH registraram uma queda de 21% nos primeiros nove 
meses do ano passado, enquanto as da Tiffany caíram 24%. 
 
Gigante canadense explora compra do Carrefour 
A Alimentation Couche-Tard, gigante canadense de lojas de conveniência, dona da rede Circle K, informou 
que está explorando uma possível aquisição da rede francesa Carrefour. 
 
A Couche-Tard fez uma abordagem inicial ao Carrefour para discutir uma combinação dos negócios. 
 
A aquisição do Carrefour ajudaria a Couche-Tard a se diversificar no ramo de supermercados e a expandir 
sua presença na Europa e na América Latina. 
 
No entanto, o governo francês manifestou oposição à compra do Carrefour pela empresa canadense. 
 
Netflix supera marca de 200 milhões de assinantes 
A Netflix apurou um lucro líquido de US$ 542 milhões no quarto trimestre de 2020, superando a marca de 200 
milhões de assinaturas da plataforma. 
 
Segundo a empresa, o lucro por ação (LPA) da Netflix caiu de US$ 1,30, em 2019, para US$ 1,19 no quarto 
trimestre de 2020. O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados de Refinitiv, de US$ 1,39. 
 
Como resultado do aumento no número de assinantes, a receita de serviço da companhia totalizou US$ 6,644 
bilhões no trimestre. 
 
A Netflix disse acreditar que estava “muito perto” de atingir um fluxo de caixa livre positivo nos próximos 
trimestres. 
 
Nesse sentido, o serviço de streaming destacou que acredita “não ter mais a necessidade de levantar 
financiamento externo para suas operações do dia a dia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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