
 

 

Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin 
 
O Ibovespa fechou em queda na quarta-feira 31/03, o que não impediu que o índice tivesse seu melhor mês 
no ano, com alta de 6% em março, porém encerrasse o primeiro trimestre de 2021 com perdas acumuladas 
de 2%. 
 
Os primeiros três meses do ano foram marcados pela preocupação dos investidores com o ritmo de vacinação 
no Brasil, aumento do contágio do coronavírus aqui e na Europa, aumento da polarização no cenário político 
doméstico e enfraquecimento do ajuste fiscal. No entanto, algum alívio veio dos Estados Unidos, onde um 
pacote de estímulos de US$ 1,9 trilhão do governo do democrata Joe Biden ajuda elevar as expectativas para 
um crescimento maior da economia. 
 
Neste fim de março, as atenções se voltaram ao Orçamento do Governo Federal, o relator da lei 
orçamentária, senador Márcio Bittar (MDB-AC), pediu o cancelamento de R$ 10 bilhões em emendas. A 
notícia foi considerada um bom sinal para começar a resolver a crise depois que a Lei Orçamentária Anual 
(LOA) de 2021 foi aprovada no Congresso com diversas manobras contábeis para tirar despesas do teto de 
gastos. 
 
Outro tema de grande destaque, foi a reforma ministerial. Na segunda-feira (29), foram trocados seis 
ministros, inclusive o da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e o das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Na 
terça feira dia 30, foi a vez do comando das Forças Armadas ser substituído, com demissões dos chefes do 
Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O general Braga Neto, antigo ministro da Casa Civil será o novo 
ministro da Defesa. 
 
Por fim, março foi o mês com maior número de casos e mortes de Covid-19. O Brasil voltou a bater recorde de 
mortes 24 h, com 3.668 casos. Além disso, pelo quinto dia seguido, o Brasil bateu o seu recorde de mortes 
por Covid na média móvel de sete dias, com 2.728 casos, alta de 34% frente à média de 14 dias atrás O total 
desde o início da pandemia foi de mais de 321.000 mortos, 66 mil apenas em março.  
 
Com um misto de alguns fatos positivos e outros negativos, tanto o mercado quanto o Fundo de Investimentos 
em Ações Amaril Franklin, apresentaram um excelente resultado para o mês que se encerra. Em Março de 
2021, o Fundo entrega 6,80% de valorização, resultado este, além de parecido ao desempenho do Ibovespa, 
foi bem superior a maioria das modalidades de investimentos disponíveis no mercado, na atualidade. 
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Cenários & Acontecimentos 

 

Quatro conselheiros da Petrobras renunciam 
Quatro conselheiros informaram a Petrobras que não pretendem ser reconduzidos ao colegiado na próxima 
Assembleia Geral Extraordinária (AGE). 
 
João Cox Neto, Nivio Ziviani, Paulo Cesar de Souza e Silva e Omar Carneiro da Cunha Sobrinho pediram 
para deixar os postos de conselheiros da estatal. 
 
A saída dos conselheiros acontece após a decisão do presidente Jair Bolsonaro indicar o general Joaquim 
Silva e Luna no comando da Petrobras para o lugar de Roberto Castello Branco por críticas à política de 
preços da petroleira. 
 
O mandato de Castello Branco acaba em 20 de março. A troca foi interpretada pelo mercado como 
interferência do governo na estatal. 
 
Vale fecha contrato com Mitsui 
A mineradora Vale fechou um contrato comercial para venda de até 750 mil tonelada de minério de ferro para 
a Mitsui. O período de vigência do contrato é entre fevereiro e dezembro de 2021, ao passo que o valor total 
em reais das vendas deve variar de acordo com o preço do minério de ferro, volume vendido e câmbio. 
 
Segundo a Vale, o contrato é aderente às condições praticadas no mercado para os demais clientes, levando 
em consideração o setor relevante, a geografia e o produto. 
 
Contudo, ainda há um saldo de R$ 375 milhões que utiliza como premissa o volume de 750 mil toneladas; 
média dos preços do minério de ferro de US$ 100 por tonelada; câmbio médio de R$ 5,00. 
 
Além disso, a Mitsui é acionista da mineradora com 5,42% do capital social da Vale, e tem dois lugares no 
conselho de administração da companhia. 
 
Eletrobras tem decisão desfavorável e pode ter de pagar R$ 14 bilhões 
A Eletrobras teve decisão desfavorável no julgamento dos Embargos de Declaração pelo Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). 
 
O recurso tratava da responsabilidade solidária da União nos processos referentes às diferenças de correção 
monetária e expurgos inflacionários no âmbito do Empréstimo Compulsório de Energia, que podem somar 
mais de R$ 14 bilhões. 
 
A estatal afirma que vai prosseguir discutindo o tema juridicamente e aguardará a publicação no Diário Oficial. 
Ainda segundo a Eletrobras, a decisão do STJ não altera as demonstrações financeiras e os valores já 
provisionados para este fim. 
 
A Eletrobras completa afirmando que permanecerá defendendo que a União é responsável solidária nos 
processos dos credores do Empréstimo Compulsório. 
 
 
 
 

Destaques  
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Volkswagen suspende produção no Brasil com agravamento da pandemia 
A Volkswagen anunciou a suspensão de atividades relacionadas à produção de todas as suas unidades no 
Brasil por 12 dias corridos. A interrupção começa a valer a partir do dia 24 de março. 
 
“Com o agravamento do número de casos da pandemia e o aumento da taxa de ocupação dos leitos de UTI 
nos estados brasileiros, a empresa adota esta medida a fim de preservar a saúde de seus empregados e 
familiares”, explicou a Volkswagen. 
 
Nas fábricas, só serão mantidas atividades essenciais. Os empregados da área administrativa atuarão em 
trabalho remoto. 
 
No país, a montadora alemã atua no Estado de São Paulo, em São Bernardo do Campo, Taubaté e São 
Carlos; e no Paraná, em São José dos Pinhais. 
 
A medida foi tomada em conjunto com os sindicatos locais, salientou a Volkswagen. 
 
Anglo American investirá US$ 330 milhões para concorrer com a Vale 
Após enfrentar uma séria de desafios em seu principal projeto no Brasil, o sistema de minério de ferro Minas-
Rio, a mineradora Anglo American começou a colher os resultados do empreendimento e se prepara para 
investir até US$ 330 milhões no país este ano. 
 
Três quartos da cifra serão destinados à segurança, manutenção e aumento de produtividade do sistema, 
localizado em Conceição do Mato Dentro (MG). Marcado por uma série de atrasos e por baixas contábeis, o 
Minas-Rio teve ano passado seu melhor desempenho financeiro desde o início da operação e prevê alta de 
4% na produção deste ano, para 25 milhões de toneladas. 
 
Impulsionado por uma combinação de aumento do preço de minério de ferro, maiores volumes de produção, 
desvalorização do real e custos menores, o sistema teve um aumento de 60% na geração de caixa medida 
pelo Ebitda. 
 
Esse índice mostra o quanto uma companhia gera de recursos apenas em suas atividades operacionais, sem 
levar em consideração os efeitos financeiros e de impostos. 
 
O montante representa cerca de 20% do Ebitda global da Anglo, que destacou no balanço a importância da 
operação brasileira na redução dos impactos da pandemia em seus negócios. 
 

 

IMC consegue decisão favorável em discuta com KFC 
A Internacional Meal Company informou que a 2º Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Comarca de 
São Paulo não atendeu os pedidos do KFC para revogar a exclusividade da KSR Master Franquia, subsidiária 
da IMC, na condução das operações no Brasil. 
 
A justiça autorizou apenas a KFC a negociar com potenciais parceiros a expansão da rede no País, e o juiz 
destacou que a informação da disputa com a IMC é essencial para os eventuais interessados. 
 
A decisão vale até as constituições do tribunal arbitral, que vai analisar o mérito da questão. 
 

Eventos Corporativos 
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Segundo o fato relevante da IMC, a decisão está sujeita a recursos na forma da legislação processual em 
vigor. 
 
Hapvida e Notre Dame Intermédica chegam a um acordo sobre fusão 
A Hapvida e a Notre Dame Intermédica anunciaram que chegaram a um acordo pra a combinação de 
negócios. A operação prevê a incorporação das ações de Notre Dame pela Hapvida que criará uma das 
maiores provedoras de soluções de saúde verticalizadas no mundo.  
 
De acordo com o documento divulgado, cada acionistas da Notre Dame receberá 5,24 ações ordinárias da 
Hapvida por papel da empresa, além do valor de R$ 6,45, que resultará na empresa combinada em que 
acionistas da Hapvida passariam a deter 53,6% do capital social enquanto os da Intermédica vão ter 46,4%. 
 
Ambas as empresas convocaram Assembleias Gerais Extraordinárias (AGEs) para o próximo dia 29 de março 
para deliberarem sobre o assunto, que dependerá de aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(CADE). 
 
Nubank tem prejuízo de R$ 230 milhões em 2020 
O Nubank registrou prejuízo líquido de R$ 230 milhões em 2020, déficit 26% menor em relação ao resultado 
de 2019. Segundo a empresa, porém, esse número é “uma decisão de negócio”. 
 
Apesar de manter a tradição em fechar os anos no vermelho, trata-se do primeiro recuo anual expressivo da 
fintechs. 
 
Segundo o comunicado assinado pelo CFO do Nubank, Guilherme Lago, a diminuição do prejuízo se deve a 
um ritmo maior de expansão para as receitas em comparação às despesas. 
 
As receitas com intermediação financeira cresceram 79% em 2020, para R$ 05 bilhões. “É muito significativo. 
Só no segundo semestre de 2020, as receitas foram quase equivalentes ao ano inteiro de 2019”, escreve o 
executivo. 
 
Mais uma vez, o Nubank ressaltou no comunicado que o prejuízo é uma decisão, em razão de que a empresa 
tem buscado reinvestir o que entra em equipes, serviços e produtos. 
 
Carrefour compra BIG 
O Carrefour anunciou a compra do Grupo Big – antigo Walmart Brasil – por R$ 7,5 bilhões. O pagamento será 
realizado 70% em dinheiro e 30% em ações, juntando dois dos três maiores players do varejo alimentar do 
Brasil. 
 
O negócio, que está “sujeito a eventuais ajustes nos termos dos documentos da transação” pode criar um 
gigante do varejo com potencial faturamento de R$ 100 bilhões anuais. 
 
A aquisição será analisada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). As partes esperam 
que o veredito seja dado até 2022. 
 
De acordo com o Carrefour, o negócio expandirá sua presença em regiões onde tem pouca penetração, como 
o Nordeste e Sul do País. 
 
“A complementaridade dos dois grupos enriquecerá o ecossistema de produtos e serviços do Carrefour Brasil, 
que atualmente atende mais de 45 milhões de clientes, e ampliará a sua base de clientes com a adição de 
mais de 15 milhões de clientes do Grupo Big”, afirma o fato relevante. 
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Itaú e XP voltam a se desentender 
O cabo de guerra entre Itaú e XP Investimentos continua – agora nas redes sociais. Em publicação, o 
fundador da corretora, Guilherme Benchimol, apresentou um extenso cálculo que questiona os sistemas de 
fidelidade dos bancos tradicionais. 
 
Segundo Benchimol, por meio de sua conta pessoal no LinkedIn, as desvantagens escondidas, como altas 
taxas e pagamentos somente em milhas, fazem com que seja necessário “cortar a relação com o banco”, 
fazendo alusão ao cartão lançado pela XP Investimentos, onde propagandas mostram usuários literalmente 
cortando cartões de bancões com tesoura. 
 
O Itaú não quis deixar barato. Em resposta ao fundador da XP, o diretor executivo do Itaú, Carlos Formigari, 
afirmou em outra publicação que também é necessário corrigir equívocos de um de “nossos concorrentes”. 
 
“Com o aumento da concorrência, é natural que cada marca queira defender seu produto. Porém, há de se 
prezar pelas informações corretas para que o consumidor – sem ser induzido a erros – decida quem vai ter 
sua preferência”. 
 
O Executivo do Itaú rebate as premissas utilizadas nos cálculos de Benchimol, como o uso do dólar para a 
conversão de pontos ou as amarras para troca das milhagens, salientando as facilidades proporcionadas 
pelos planos de fidelidade do Itaú, como acesso a áreas VIP nos aeroportos, seguros e desconto na locação 
de carros. 
 
 
 
 
Biden diz que estímulos devem criar sete milhões de empregos 
Em um evento na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu o gasto público como 
um meio de gerar crescimento.  
 
Na ocasião Biden destacou que “é hora de fazer a economia crescer de baixo para cima e do meio para fora”. 
Segundo o mandatário os estímulos trilionários devem ajudar a criar sete milhões de empregos e são “só o 
começo”. 
 
Para o democrata, o pacote fiscal aprovado nesta semana “muda o paradigma” da economia, e coloca “os 
trabalhadores desta nação em primeiro lugar”, completou ele. 
 
Segundo o político, a legislação ataca a “emergência” dos Estados Unidos, que é a pandemia de coronavírus 
(Covid-19). 
 
Biden também fez uma crítica direcionada ao governo do ex-presidente Donald Trump. O democrata disse 
que é “realmente importante demonstrar que o governo pode funcionar”. 
 
Governo Federal anuncia novo presidente do Banco do Brasil 
Após André Brandão ter apresentado a carta de renúncia ontem, o governo escolheu o presidente da BB 
Administradora de Consórcios, Fausto de Andrade Ribeiro, para assumir a presidência do Banco do Brasil. 
 
Ribeiro também vai preencher o lugar ocupado por Brandão no conselho de administração do Banco. De 
acordo com o Ministério da Economia, o nome será encaminhado para análise do Comitê de Pessoas, 
Remuneração e Elegibilidade do Banco do Brasil. 

Noticiário Político 
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Fausto de Andrade Ribeiro, 52 anos, é presidente da subsidiária do BB desde setembro de 2020. Antes de 
assumir o cargo, ele foi gerente executivo do banco por quase quatro anos. 
 
Ele também foi gerente geral da instituição financeira para Espanha e Marrocos, gerente executivo e 
responsável pela área de controle contábil do BB e gerente executivo do Banco Patagônia em Buenos Aires. 
 
CEOs do Google e Facebook vão à Câmara dos Deputados 
Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, e Sundar Pichai, CEO do Google participaram de audiência na Câmara 
dos Deputados norte-americana para discutir sobre as políticas para eliminar a desinformação nas 
plataformas. 
 
A reunião com os executivos do Facebook, Twitter e Google foi liderada pelo Subcomitê de Comunicações e 
Tecnologia da Câmara. 
 
De acordo com o memorando, as empresas “operam algumas das mais influentes plataformas de mídia 
social, alcançando bilhões de usuários em todo o mundo. Como resultado, estão entre as maiores plataformas 
para a disseminação de desinformação e conteúdo extremista”. 
 
A audiência ocorre após um pedido de deputados do partido Republicado a Frank Pallone Jr., presidente do 
Comitê de Comércio e Energia. 
 
Rodrigo Limp é indicado para assumir a presidência da Eletrobras 
O Conselho de Administração da Eletrobras decidiu por recomendar Rodrigo Limp Nascimento para uma vaga 
no colegiado. A intenção é que ele assuma uma cadeira no conselho para que, posteriormente, possa ocupar 
o cargo de presidente da estatal – uma vez que fazer parte da mesa é um precedente para chegar ao posto. 
 
Limp foi indicado à presidência pelo Governo Federal, controlador da Eletrobras. Ele é, atualmente, secretário 
de energia elétrica do Ministério de Minas e Energia e foi diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), entre março de 2018 e maio de 2020. 
 
O candidato ao posto de presidente da Eletrobras é engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF) e possui MBA em administração de empresa de energia elétrica pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). Além disso, é mestre em economia do setor público e pós-graduado em direito 
regulatório, estes dois títulos concedidos pela Universidade de Brasília (UnB). 
 

 

GE confirma fusão de Gecas com AerCap 
A General Electric (GE) confirmou que fechou um acordo para a fusão da sua divisão de leasing de 
aeronaves, a GE Capital Aviation Services (Gecas), com a AerCap Holdings, como havia sido antecipado pelo 
The Wall Street Journal no final de semana. A transação é avaliada em mais de US$ 30 bilhões (cerca de R$ 
171,8 bilhões). 
 
Como parte do acordo, a GE vai receber R$ 24 bilhões em dinheiro e controlar 46% da empresa resultante. A 
GE pretende usar os recursos para reduzir dívidas, o que trará a esperada redução total em seu 
endividamento desde o fim de 2018 para mais de US$ 70 bilhões. 
 
Nos últimos três meses, a ação da GE acumulou valorização de 23,7% em Nova York. 

Mercado Internacional 
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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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