
 

 

Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin 
 
O Ibovespa fechou em queda na sexta-feira (31), mas não apagou a forte alta no mês. O índice subiu 8,26% 
em julho, movimentado por indicadores econômicos e esperanças para a fabricação de vacinas contra o 
coronavírus. 
 
No início do mês, foram quatro altas consecutivas começando no pregão do dia 1º e terminando no dia 6. Após 
os Estados Unidos criarem 2,5 milhões de empregos em maio, o país gerou mais 4,8 milhões de vagas em 
junho, o que reforçou as perspectivas de uma recuperação mais rápida da maior economia do mundo do que 
antes se esperava. 
 
Por aqui, os dados das vendas do varejo de maio superaram as projeções com avanço de 13,9% e 
impulsionaram ainda mais o otimismo. 
 
Com o Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin não foi diferente, ele entrega a seus cotistas, 
valorização de 7,37% 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. 
 
Destacamos ainda, a maior alta do Ibovespa no mês foi de 2,32% registrada em 17 de julho em meio a 
resultados promissores das vacinas de Oxford, da Sinovac, da Pfizer e BioNTech e da Moderna. 
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Cenários & Acontecimentos 

 

XP perde terceiro maior escritório de agentes autônomos 
A EQI Investimentos, o terceiro maior escritório de agentes autônomos da XP, fez as malas e partiu para o rival 
BTG Digital. 
 
O escritório, com cerca de R$ 9 bilhões sob administração e quase 40 mil clientes, teve 49% de sua participação 
comprada pelo BTG Pactual, que irá abrigar seus serviços por seis meses em sua plataforma; 
 
A ideia do banco de André Esteves é transformar a EQI em uma corretora independente ligada à sua plataforma 
digital utilizando a sua estrutura de tecnologia; 
Recentemente, o BTG Pactual levantou R$ 2,65 bilhões em uma oferta de ações, em uma tentativa de roubar 
participação da XP no varejo; 
 
O escritório – que possui mais de 300 assessores de investimentos – deve ser apenas o primeiro dos agentes 
autônomos da XP a seguirem o mesmo caminho e tornarem-se corretora em sociedade com o BTG. 
 
Neon Pagamentos adquire corretora 
A Neon Pagamentos informou no dia 16 de julho, a aquisição da corretora mais antiga do país, a Magliano 
Invest.  O valor da operação não foi divulgado. 
 
Segundo Jean Sigrist, presidente da fintech, “Estamos muito animados com a possibilidade de replicar a 
experiência digital que a Neon trouxe para os produtos bancários no mundo dos investimentos. Com a aquisição 
da Magliano, damos mais um passo nessa direção e ampliamos a possibilidades de nossos clientes”; 
 
A corretora, que tem 93 anos de história, é dona do registro 001 na B3. Segundo o presidente da mesma, a 
corretora conversava com possíveis compradores há dois anos. Em julho de 2018, os clientes pessoa física da 
mesma passaram a ser atendidos pela Guide. 
 
EUA determinam fechamento de consulado da China em Houston 
Medida foi realizada na quarta-feira (22/07) e visa proteger “a propriedade intelectual e as informações privadas 
dos americanos”. 
 
O fechamento ocorreu após a denúncia de dois hackers chineses serem acusados de roubar informações sobre 
projetos de vacinas para o ministério da Segurança de Estado da China; 
 
Segundo o Departamento de Estado norte-americano, “Os EUA não tolerarão violações da República Popular 
da China da nossa soberania e intimidação do nosso povo, assim como tao toleramos as práticas comerciais 
desleais, o roubo de empregos americanos e outros comportamentos”; 
 
As autoridades norte-americanas deram 72 horas a Pequim para fechar o consulado. Em resposta à 
determinação, o porta-voz do Ministério das Relações da China afirmou: “O fechamento unilateral do consulado 
geral da China em Houston dentro de um curto período de tempo é uma escalada sem precedentes de suas 
ações recentes contra a China”; 
 
 
Como retaliação, o governo da China determinou, na madrugada desta sexta-feira (24), o fechamento do 
consulado dos EUA em Chengdu, sudoeste do país; 

Destaques  
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A decisão eleva a tensão entre os países, que está sendo agravada pela pandemia do covid-19, crescimento 
da tecnologia 5G e a interferência da China em Hong Kong. 
 
Tim, Claro e Vivo ensaiam reação 
As companhias de telecom estão planejando uma nova oferta pela operação móvel da Oi. 
 
A reação acontece após a Highline, controladora da Digital Colony, fazer uma oferta superior à mínima 
estabelecida pela tele brasileira, de R$ 15 bilhões; 
 
A estratégia da americana Highline, que fechou um acordo de exclusividade na negociação da operação móvel 
da Oi, é obter a operação da tele, que está em recuperação judicial, como um todo; 
 
Após isso, a empresa deverá revender a carteira de clientes para outra operadora; 
 
O grande interesse da Highline é a infraestrutura da Oi, o que explica a oferta de cerca de R$ 1 bilhão somente 
pelas torres da companhia. Atualmente, a empresa americana não possui nenhuma torre no país; 
 
No mundo inteiro as empresas de telefonia estão transferindo a infraestrutura, como as torres, para empresas 
independentes. Isso otimiza o investimento e facilita o licenciamento das operadoras; 
 
A Highline deverá formar uma rede neutra, onde a empresa alugará a capacidade dessas torres com contratos 
de longo prazo para as três maiores operadoras que também estão na briga pelos ativos móveis da Oi: Claro, 
Vivo e Tim. 
 

 

Tesla se torna a montadora mais valiosa do mundo, ultrapassando a Toyota 
A Tesla ultrapassou a Toyota no dia primeiro de julho e se tornou a montadora mais valiosa do mundo. Somente 
em 2020, as ações da companhia de Elon Musk já subiram mais de 160%, elevando o valor de mercado para 
US$ 207,2 bilhões. 
 
Enquanto isso, a Toyota permaneceu com um valor de mercado de US$ 201,9 bilhões, após seus papéis 
desvalorizarem 12% desde o início do ano; 
 
O movimento demonstra a empolgação dos investidores em financiar empresas que procuram inovar em um 
segmento sem grandes transformações há décadas; 
 
Um detalhe interessante é a diferença operacional entre ambas as companhias. Enquanto a Toyota produziu 
2,4 milhões de veículos no primeiro trimestre deste ano, a Tesla montou 103 mil automóveis; 
 
A montadora japonesa apresentou um lucro líquido de US$ 590 milhões no período, já a Tesla lucrou US$ 16 
milhões, quase 98 vezes menos. 
 
 
 
 
Banco Inter chega a 6 milhões de contas correntes 

Eventos Corporativos 
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Em nota enviada à Comissão de Valores Mobiliários no dia 09 de julho, o Banco Inter informou que alcançou o 
número de seis milhões de correntistas. 
 
No começo de abril, o banco tinha alcançado a marca de cinco milhões de clientes, demostrando a velocidade 
de novas aberturas de contas digitais durante esta pandemia; 
 
Segundo a nota enviada à CVM: “Atingimos mais de 3,1 milhões de clientes com saldo em conta no segundo 
trimestre, com saldo médio de R$ 1.172 e transacionamos cerca de R$ 3 bilhões em cartões, crescimento de 
83,7%”; 
 
Além do número de correntistas, o Banco Inter aumentou 71% a concessão de crédito no segundo trimestre em 
relação ao mesmo período do ano anterior, chegando a um valor de R$ 1,5 bilhão; 
 
No setor de seguros, o Banco Inter alcançou 113 mil clientes, através da divisão Inter Seguros; 
 
Por último, as transações realizadas pelo Marketplace aumentaram 218%, chegando a R$ 122,8 milhões. 
 
Conselho da CVC aprova aumento de capital 
O aumento de capital sociais da companhia será de, no mínimo R$ 200 milhões e, no máximo, R$ 301 milhões, 
por meio da emissão de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para subscrição privada. 
 
Além das ações, a CVC também emitirá um bônus de subscrição, que poderá ser exercido caso a emissão de 
ações atinja o patamar máximo previsto; 
 
Neste caso, a empresa poderá ter um aumento de capital total de até R$ 401 milhões. O bônus aos subscritores 
de ações no aumento de capital se dará em série única, na proporção de um bônus para cada ação subscrita; 
 
O aumento de capital será feito por meio da emissão de novas ações ordinárias a, no mínimo, 15.576.324 e, no 
máximo, 23.500.000; 
 
Como justificativa para o aumento de capital nesse momento, a CVC destacou as incertezas e o delicado 
cenário atual provocado pela pandemia do coronavírus. A companhia destacou que seu setor de atuação foi 
bastante afetado. 
 
SulAmérica conclui venda de operação de seguros 
A SulAmérica comunicou no dia 10, a conclusão da venda das operações de seguro de automóveis e ramos 
elementares para a alemã Allianz Seguros. 
 
A operação foi anunciada em agosto do ano passado e recebeu a autorização no final do mês de junho; 
 
Com a conclusão, a Allianz passa a deter e operar as empresas responsáveis pelos seguros auto e ramos 
elementares que funcionavam sob guarda-chuva do grupo SulAmérica; 
 
Foi pago pela aquisição o preço ajustado de R$ 3,18 bilhões. A SulAmérica salientou que os recursos 
apresentarão resultado não recorrente no lucro líquido do terceiro trimestre deste ano; 
 
O recebimento do montante pago pela Allianz irá adicionar cerca de R$ 2,1 bilhões nas disponibilidades da 
companhia, após as liberações de capital regulatório e custos da transação de compra e venda; 
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O dinheiro obtido com o negócio será destinado ao pagamento da compra da Paraná Clínicas, à execução do 
plano de recompra de ações de até 5% das units, ao pagamento dos dividendos mínimos sobre o ganho de 
capital líquido não recorrente e ao pagamento da sétima emissão de debêntures com vencimento em dezembro 
de 2020. 
 
BC autoriza WhatsApp a fazer testes com sistema de pagamento no app 
As bandeiras de cartões receberam na última terça-feira (28) a autorização do Banco Central para voltaram a 
fazer testes com novos participantes do arranjo de pagamentos através do aplicativo WhatsApp. 
 
Apesar disso, o BC não autorizou o lançamento comercial do mecanismo, sendo assim, o WhatsApp e as 
bandeiras de cartões estão autorizadas apenas a realizar testes com novos participantes; 
 
Vale lembrar que o pagamento através do aplicativo de mensagens foi lançado no dia 15 de junho, mas uma 
semana depois foi suspenso pelo Cade; 
 
No entanto, no final de junho, o Cade revogou a medida cautelar que suspendia o acordo para a criação do 
serviço de pagamentos. 
 
 
 
Vamos entrar com aumento de impostos sobre dividendos, diz Guedes 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou na sexta-feira (03/07) que o governo está “entrando com um 
aumento de imposto sobre dividendos”. 
 
O ministro afirmou que a proposta inclui um Imposto sobre Valor Agregado, que iria substituir os atuais PIS-
Cofins, um imposto sobre transações digitais ou pagamentos e taxação de dividendos; 
 
Guedes voltou a defender uma ampla reforma tributária para reduzir os impostos cobrados sobre a folha de 
pagamento, porém não deu maiores detalhes para o envio do texto ao Congresso; 
 
No mesmo sentido, o chefe do Ministério da Economia assegurou que a reforma administrativa continua em 
pauta e que a pasta irá voltar ao tema ainda neste mandato. 
 
Azul fecha acordo com governo português para venda de participação na TAP 
A Azul anunciou, também no dia 03 de julho, que chegou a um acordo com o governo português para permitir 
uma injeção de capital na TAP SGPS. 
 
Com isso, a aérea venderá sua participação indireta de 6% na TAP, pelo valor de cerca de R$ 65 milhões. O 
negócio é parte de um processo de renacionalização da TAP pelo governo português; 
 
O acordo também prevê a eliminação do direito de conversão dos bônus seniores detidos pela Azul de € 90 
milhões com vencimento em 2026; 
 
No comunicado ao mercado, o CEO da Azul, John Rodgerson, afirmou que “como muitas outras companhias 
aéreas em todo o mundo, a TAP foi severamente impactada pela crise da pandemia de covid-19. Com a ajuda 
fornecida pelo governo português, seremos capazes de garantir a continuação da TAP, e também manter a 
integridade de nosso investimento”. 
 
TikTok envia carta ao governo indiano para evitar banimento no país 

Noticiário Político 
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O TikTok, aplicativo que recentemente ganhou popularidade ao redor do mundo, enviou na sexta-feira (03/07) 
uma carta ao governo indiano onde nega qualquer relação entre o governo Chinês e a empresa. 
 
A medida ocorreu após a Índia proibir o TikTok e dezenas de outros aplicativos móveis chineses em retaliação 
a um conflito com o país; 
 
Em resposta à proibição, que foi dada por motivos de segurança cibernética, o novo CEO do TikTok afirmou 
que as autoridades chinesas nunca solicitaram os dados de seus usuários indianos e, mesmo que tivessem 
pedido, a empresa não compartilharia nenhuma informação de seus usuários; 
 
Segundo o governo da Índia, aplicativos como o TikTok estavam envolvidos em atividades consideradas 
prejudiciais à soberania, integridade e defesa nacional. Além disso, a decisão foi tomada para garantir a 
segurança e a soberania do ciberespaço indiano; 
 
O evento é muito importante visto que a Índia é vista, cada vez mais, como um dos mercados mais importantes 
para as empresas de tecnologia e internet. 
 
TikTok será proibido nos EUA 
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite da última sexta-feira que a rede social de 
propriedade chinesa será proibida em território norte-americano. 
 
A decisão de banir o aplicativo foi tomada após autoridades americanas indicarem a possibilidade de a 
plataforma ser usada pela inteligência chinesa como ferramenta de espionagem; 
 
“Em relação ao TikTok, vamos proibi-lo nos Estados Unidos”, declarou Trump falando com jornalistas durante 
uma viagem a bordo do avião presidencial; 
 
O mandatário dos EUA vinha sinalizando a intenção de proibir o TikTok há semanas. O aplicativo de vídeo é 
muito popular entre os jovens do mundo inteiro, superando o bilhão de usuários e mais de dois bilhões de 
downloads; 
 
Na última sexta-feira Trump também determinou a venda do TikTok, e a Microsoft teria demonstrado interesse 
em adquirir a rede social. 
 

 

Google investirá na Índia 
A Alphabet, controladora do Google, informou, na segunda-feira (13), que investirá US$ 10 bilhões na Índia nos 
próximos cinco anos, com o objetivo de acelerar os negócios da economia digital do país com inteligência 
artificial. 
 
De acordo com o CEO da empresa norte-americana, Sundar Pichai, o fundo Google for India Digitalization 
Fund atuará em áreas como saúde, educação e agricultura, ajudando empresas a passarem por transformações 
digitais; 
 
“Isso é o reflexo da nossa confiança no futuro da Índia e da sua economia digital”, disse o executivo. “O nosso 
objetivo é assegurar que a Índia não se beneficie apenas da próxima vaga de inovação, mas que a lidere”, 
salientou; 
 

Mercado Internacional 
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“Faremos isso por meio de uma combinação de investimentos em ações, parcerias operacionais, infraestrutura 
e investimentos em ecossistemas”, afirmou por videoconferência no evento anual da empresa, focado no país 
asiático; 
 
A Índia é um dos principais mercados internacionais para o Google, sendo foco de investimento de diversos 
produtos e serviços, como Youtube e Android. O país possui 1,3 bilhão de habitantes e emerge como a última 
nação pouco explorada comercialmente para norte-americanos e chineses; 
 
Mais de 500 milhões de pessoas no país utilizam a internet no dia a dia. Além disso, 450 milhões 
de smartphones estão em funcionamento, o que chama atenção dos gigantes da tecnologia. 
 
Warren Buffett compra ações de grande banco americano 
A Berkshire Hathaway anunciou a compra de mais de US$ 800 milhões – cerca de R$ 4,17 bilhões – em ações 
do Bank of America. 
 
Com isso, a companhia de Warren Buffett elevou sua posição no banco de 3,6% para 11,3%; 
 
A transação foi realizada entre segunda-feira e quarta-feira desta semana, com um preço médio de US$ 24 por 
papel, adquirindo cerca de 34 milhões de ações da instituição financeira; 
 
Com a compra de ações do Bank of America, Warren Buffet marcou o seu segundo grande investimento em 
menos de um mês. No início de julho, a Berkshire fechou a compra de ativos de gás natural da Dominion Energy, 
passando a deter 18% de toda a transmissão de gás natural interestadual nos EUA. 
 
Subsidiária da Cogna realiza IPO na Nasdaq 
As ações da Vasta foram precificadas em US$ 19, devido a uma demanda 15 vezes superior à oferta, permitindo 
com que a mesma conseguisse levantar US$ 405,8 milhões em sua oferta primária de ações. 
 
Com a venda de 25% da empresa, a Vasta passou a ser avaliada em US$ 1,6 bilhão (cerca de R$ 8,2 bilhões); 
 
O core business da companhia é o oferecimento de serviços e soluções digitais para o segmento de educação 
básica, tanto para o conteúdo pedagógico como para gestão administrativa das escolas; 
 
Entre os negócios da Vasta estão seus sistemas de ensino (Anglo, pH, Pitágoras, entre outros), quatro editoras 
de livros didáticos (Ática, Scipione, Saraiva e Atual), a plataforma digital Plurall – que já conta com mais de um 
milhão de alunos – e escolas de idioma; 
 
Segundo o prospecto do IPO, a Vasta utilizará os recursos levantados para o pagamento de dívidas e a 
realização de aquisições, visto que a oferta foi 100% primária, ou seja, todo o montante irá para o caixa da 
empresa. 
 
 
 
 

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:   
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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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