
 

 

Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin 
 
O Ibovespa fechou em queda na terça-feira (31/03), consolidando uma baixa de 29,91% em março, o pior mês 
desde agosto de 1998, quando caiu 39,55%. No trimestre, o desempenho do principal índice acionário da B3 
foi o pior de toda a história da Bolsa: uma retração de 36,86%, segundo dados da consultoria Economatica. Já 
o dólar subiu 15,92% em março. 
 
Se for levada em consideração a cotação do dólar Ptax venda, a desvalorização do real no primeiro trimestre 
de 2020 foi de 28,98%, a terceira maior desde o Plano Real, conforme a Economatica. 
 
Este período foi marcado por seis circuit breakers acionados desde que começaram as tensões por conta da 
pandemia de coronavírus. As grandes incertezas em relação aos impactos que a pandemia irá causar em 
todo o mundo, tiveram reflexos negativos em praticamente todos os Fundos e Clubes de investimentos em 
Ações. 
 
Não foi diferente em relação as cotas do Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin, que obteve 
27,38% de desvalorização em Março.  
 
Se a visão do final do ano passado de analistas de mercado parecia ser positiva para 2020, o começo do ano 
já foi de turbulência, após ataque dos Estados Unidos no Iraque matar o general Qassem Soleimani, principal 
comandante militar do Irã, fazendo escalar a tensão entre americanos e iranianos. Este foi apenas o primeiro 
“cisne negro” de 2020, em referência a eventos não esperados pelo mercado. 
 
Logo depois, em meados de janeiro, ganhou força e impacto entre os investidores a notícia sobre o novo 
coronavírus que, até então, era um fenômeno restrito à província de Wuhan. 
 
Naquele momento, até então, o impacto era visto como algo um tanto distante, ainda mais por se tratar de 
uma doença a princípio menos letal, ainda que mais contagiosa, que a Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SARS, na sigla em inglês), que atingiu o país entre 2002 e 2003 e levou a morte de 774 pessoas. Contudo, 
dada a importância do país dada a sua posição no ranking de economias globais, as bolsas já foram 
abaladas. 
 
Porém, o novo coronavírus, que leva à enfermidade denominada Covid-19, teve uma velocidade 
impressionante e levou a mais mortes do que a SARS em pouco tempo, demorando apenas um mês para sair 
da China, enquanto a SARS demorou três meses. 
 
A situação se agravou ainda mais quando ela chegou a outros países, tornando-se notoriamente letal na Itália 
e se espalhando por outros países como Espanha, França, Estados Unidos, este último se tornando o mais 
novo epicentro da enfermidade. O primeiro caso no Brasil aconteceu em 26 de fevereiro e, desde então, 
diversas medidas já foram tomadas para restringir a circulação de pessoas, o que levou a revisões drásticas 
de números para a economia brasileira, com expectativas de uma forte recessão. 
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Cenários & Acontecimentos 

 

Senado norte-americano aprova pacote de estímulo de US$ 2 trilhões 
  
O Senado dos Estados Unidos aprovou, na quinta-feira 26/03, o pacote de estímulos à economia de cerca de 
R$ 10,7 trilhões, como tentativa de combate ao coronavírus.  
A proposta foi aprovada por ampla maioria após longas negociações entre congressistas republicanos e 
democratas, que rejeitaram por duas vezes propostas anteriores;  
O líder democrata do Senado, Chuck Schumer, disse que o acordo representa o “maior pacote de resgate na 
história norte-americana”, a comparando com o Plano Marshall, o plano de ajuda dos EUA aos países 
destruídos após a Segunda Guerra Mundial;  
Alguma das medidas do plano serão: US$ 500 bilhões para indústrias afetadas com empréstimos, US$ 500 
bilhões distribuídos a milhões de famílias, numa média de US$ 3 mil por família, US$ 350 bilhões em 
empréstimos a pequenas empresas, US$ 250 bilhões para auxílio-desemprego, US$ 150 bilhões para 
governos locais e estaduais e US$ 100 bilhões para o sistema de saúde e áreas correlatas;  
Os Estados Unidos já ultrapassaram a China em número de casos de coronavírus.  
 
Mortes por covid-19 passaram de 92, alta de 19% 
Tais números dizem respeitos aos dados divulgados até sexta-feira 27/03 às 19:00. Os casos confirmados 
continuam aumentando exponencialmente em todo o país. 
De quinta para sexta (27/03), foram de 2.915 para 3.417, uma alta de 17%;  
 
O Estado de São Paulo segue centro o centro da epidemia, seguido de Rio de Janeiro, Ceará e Distrito 
Federal; O médico infectologista brasileiro, David Uip, alertou promotores que o pico da epidemia será entre 
abril e maio; Segundo o mesmo, “não tem sistema de saúde no mundo que aguente um pico de ascensão de 
uma pandemia”  
 
Banco Central anuncia crédito de R$ 40 bi para pequenas e médias empresas 
 
O presidente do BC, Roberto Campos Neto, anunciou, também na última sexta-feira, uma linha de crédito no 
valor de R$ 40 bilhões para que pequenas e médias empresas façam pagamentos a funcionários, em meio ao 
prejuízo causado pela pandemia de coronavírus.  
 
O crédito é destinado a empresas que possuem faturamento entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões ao ano, e será 
financiado por dois meses;  
Os pagamentos serão realizados diretamente na conta dos funcionários e é limitado a dois salários mínimos; 
A taxa de juros é de 3,75% ao ano, com carência de seis meses e 36 meses de prazo.  
A estimativa é de que 1,4 milhões de empresas sejam beneficiadas; Segundo Roberto Campos Neto, 45% 
dos custos de uma pequena ou média empresa vem do pagamento de salários.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaques  
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Câmara aprova auxílio de R$ 600 a informais 
 
A Câmara dos Debutados aprovou, na noite da última quinta-feira, o auxílio emergencial de R$ 600 a 
trabalhadores informais.  
A medida faz parte de mais uma estratégia do Ministério da Economia para o combate ao novo coronavírus. O 
“coronavoucher”, como ficou conhecido, será pago durante três meses;  
Mães encarregadas do sustento familiar também receberão um auxílio, de R$ 1.200; De acordo com a pasta 
chefiado pelo ministro Paulo Guedes, o impacto econômico desse auxílio será de R$ 44 bilhões ao longo 
desses três meses;  
O texto ainda deve passar pelo Senado para que entre efetivamente em vigor; Benefício original era de R$ 
200, deputados pressionaram por R$ 500 e Bolsonaro anunciou R$ 600, o que mostra uma briga pelo 
protagonismo da agenda legislativa.  
 

 

Eneva propõe acordo de fusão com AES Tietê 
 
A Eneva realizou, por meio de um fato relevante divulgado no domingo 01/03, uma proposta de fusão com a 
AES Tietê, que poderia criar uma empresa de R$ 6,6 bilhões.  
 
A companhia de energia é controlada pelo BTG Pactual e pelo fundo Cambuhy Investimentos, e fez uma 
proposta baseada em um pagamento via 60% em ações e 40% em dinheiro;  
Caso seja aprovada, a fusão criará a segunda maior geradora privada do Brasil, com capacidade de geração 
de 6,1 mil megawatts (MW) e faturamento anual de R$ 5 bilhões;  
 
A proposta está sujeita à aprovação pelos acionistas da empresa e da AES Tietê, além do Cade e da Aneel; A 
AES Tietê possui um parque gerador composto majoritariamente por hidrelétricas.  
É do interesse da companhia diversificar seu parque com outras fontes renováveis; Por sua vez, a Eneva, 
além da geração de energia, atua na exploração e produção de hidrocarbonetos.  
 
Hypera Pharma compra portfólio de medicamentos sem prescrição da Takeda 
 
A Hypera Pharma confirmou na segunda-feira dia 02, que adquiriu o portfólio de medicamentos sem 
prescrição da Takeda Pharmaceutical International por cerca de R$ 3,7 bilhões.  
 
O novo portfólio conta com medicamentos conhecidos como Neosaldina, Dramin e Nesina, e teve receita 
líquida de aproximadamente R$ 900 milhões no ano passado; A transação avalia o mesmo em 9,4x 
EV/EVITDA;  
 
A Hypera informou que já tratou com os bancos sobre as linhas de crédito que serão necessárias para o 
financiamento do negócio; Após a aquisição, a Hypera Pharma será a maior empresa farmacêutica no Brasil.  
 
 
 
 
 
 
 

Eventos Corporativos 
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Berkshire Hathaway desmente compra de ações da IRB Brasil  
 
A empresa de Warren Buffett desmentiu, na terça-feira dia 03 de março, a compra de ações da IRB. A 
informação tinha sido divulgada na semana passada pelo jornal “O Estado de S.Paulo”. “Surgiram relatos 
recentes na imprensa brasileira que a Berkshire Hathaway Inc. teria se tornado acionista da IRB Brasil RE.  
 
Esses relatos são incorretos. A Berkshire Hathaway não é atualmente um acionista da IRB, nunca foi e não 
tem intenção de se tornar”, salientou a empresa do megainvestidor; A nota é assinada pelo vice-presidente 
financeiro da Berkshire, Marc D. Hamburg; Segundo reportou o “O Estado de S.Paulo” na última semana, 
entre os dias 6 e 18 de fevereiro a empresa de Buffett teria aumentado sua posição no IRB, chegando a R$ 
900 milhões investidos;  
 
A própria resseguradora tinha chegado a confirmar, em uma teleconferência realizada antes da abertura do 
mercado, a compra de ações por parte da Berkshire Hathaway; Depois de toda essa crise, Werner Suffert 
assumiu a posição de vice-presidente financeiro da empresa; As ações do IRB caíram cerca de 58% desde o 
começo do ano. 
  
Leonel Andrade será o novo CEO da CVC  
 
O presidente da CVC, Luiz Fernando Fogaça, apresentou na quinta (05/03) sua renúncia ao Conselho de 
Administração da empresa de turismo. Segundo o documento, Leonel Andrade, ex-presidente da Smiles, foi 
nomeado pelo Conselho o novo CEO da CVC;  
 
O mesmo também faz parte do Conselho de Administração da BR Distribuidora e da Lojas Marisa, além de ter 
liderado a Credicard durante 6 anos e ter sido o diretor executivo de negócios da Visa; Em 2017 e 2016, 
Leonel foi eleito pela “Institucional Investor” como o melhor CEO de Serviços Financeiros da América Latina; 
Na última sexta-feira (28), a empresa divulgou um fato relevante sobre os equívocos nos balanços de 
resultados;  
 
Além disso, o agravamento do coronavírus, a quebra da Avianca, o vazamento de óleo no Nordeste e a 
grande desvalorização cambial pressionaram as ações da empresa, que desvalorizaram cerca de 64% desde 
a máxima; O mercado reagiu positivamente a notícia, visto que as ações subiram 16,35% nesta sexta.  
 
Log e Cyrela anunciam programa de recompra de ações 
 
As duas empresas anunciaram que pretendem recomprar até 4 e 5 milhões de ações, respectivamente. No 
caso da Log, o programa entrou em vigor a partir do dia 16 de março de 2020, “sendo autorizada a aquisição 
de até 4.000.000 de ações ordinárias, correspondentes a até 6,1% das ações em circulação.” Com a forte 
queda dos mercados, causada principalmente pelo medo e incerteza sobre o coronavírus, a empresa de 
logística viu suas ações irem de R$ 31 a R$ 19;  
Segundo a empresa, o objetivo é maximizar a geração de valor para o acionista através de uma administração 
eficiente da estrutura de capital;  
Já a Cyrela, por sua vez, informou ao mercado que recomprará até 4.953.408 ações ordinárias, 
representativas de 6,89% das ações em circulação do mercado; As aquisições poderão ser feitas no prazo de 
até seis meses, com início em 13 de março de 2020.  
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Gol anula plano de reorganização societária da Smiles  
 
A empresa aérea cancelou o plano de reorganização societária da Smiles por conta das turbulências nos 
mercados financeiros provocadas pelo surto do coronavírus.  
No fato relevante divulgado, a Gol salientou que a medida reflete: “eventos extraordinários ocorridos nos 
últimos dias nos mercados nacional e internacional, e em especial por força dos seus impactos estruturantes 
no setor de aviação”; 
Por isso, a assembleia extraordinária de acionistas prevista para o dia 18 de março, que deveria deliberar 
sobre a proposta de mudança, foi cancelada; Em meados de fevereiro a Gol tinha anunciado a intenção de 
incorporar a Smiles. Na ocasião, ovicr-presidente financeiro afirmou: “É provável que a Gol liquide a 
incorporação da Smiles em maio.  
A incorporação vai gerar melhorias em gastos tributários e nos rendimentos. A geração de caixa será maior”; 
Desde o final de janeiro, a companhia já detém o controle da empresa de fidelidade de forma indireta, pois 
sua subsidiária adquiriu as ações da Smiles no mês passado.  
 
 
 
 
Paulo Guedes anuncia programa de R$ 147,3 bilhões para a economia 
 
O ministro da economia anunciou, na segunda-feira (16/03), um novo pacote de medidas para tentar conter o 
avanço do covid-19 e suas consequências econômicas.  
“Estamos fazendo um programa emergencial que no total tem quase R$ 150 bilhões de recursos injetados em 
três meses”, declarou Paulo Guedes;  
Serão direcionados até R$ 83,4 bilhões para a população mais vulnerável e R$ 39,4 bilhões para sustentação 
do mercado de trabalho; O pacote ainda prevê medidas que disponibilizem recursos como a antecipação para 
maio da segunda parcela do 13º de aposentados e pensionistas do INSS.  
Também será antecipado para junho R$ 12,8 bilhões do abono salarial; Além disso, o governo planeja 
transferir para o FGTS valores não sacados do PIS/Pasep.  
O projeto Bolsa Família será expandido e receberá uma injeção de R$ 3,1 bilhões; Por fim, Paulo Guedes 
afirmou que: “A cada 48 horas poderá haver o anúncio de novas medidas, pode ser que a gente fique um 
tempo sem anunciar, pode ser que continue anunciando, vai depender da resposta da economia”.  
 
Banco Central corta Selic 
 
O Copom decidiu cortar a taxa básica de juros em 0,5%. Com o novo corte a Selic caiu para 3,75%, uma nova 
mínima histórica.  
O corte da taxa básica de juros era aguardado pelo mercado por conta dos efeitos econômicos provocados 
pelo surto de coronavírus; Entretanto, a expectativa do mercado era de um corte maior, de até 1 ponto 
percentual;  
Em comunicado, o Copom informou: “uma desaceleração significativa do crescimento global, que nos preços 
das commodities e aumento da volatilidade nos preços de ativos financeiros (…) o ambiente para as 
economias emergentes tornou-se desafiador” 
 
 
 
 
 
 

Noticiário Político 
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Bill Gates deixa conselho da Microsoft e da Berkshire  
 
O bilionário anunciou, na sexta-feira 13, que deixou o conselho de administração das duas gigantes 
americanas.  
O cofundador da Microsoft saiu do conselho de ambas as empresas para conseguir se dedicar mais a 
filantropia; No entanto, Bill Gates assumiu o papel de consultor de tecnologia do atual presidente executivo de 
sua empresa, Satya Nadella, e de outros líderes; 
Em 2008 Gates havia saído do comando da Microsoft e em alguns anos depois, em 2014, também deixou a 
presidência do conselho;  
O segundo homem mais rico do mundo e sua esposa, Melinda, possuem uma fundação destinada à 
pesquisas na área da saúde, a Fundação Bill & Melinda Gates; A organização prometeu doar R$ 500 milhões 
para o combate contra pandemia de coronavírus.  
 
American Airlines suspende voos para São Paulo, Chile e Argentina 
 
A companhia aérea anunciou novos ajustes na sua oferta de voos, com o objetivo de se adequar à menor 
demanda em função da pandemia do coronavírus.  
Na América do Sul, a empresa cancelou voos para São Paulo, Santiago do Chile, Buenos Aires e Córdoba;  
 
A American Airlines vai reduzir a capacidade internacional em 34% no período de março a outubro, incluindo 
uma redução de 50% na oferta de voos transatlânticos; No Brasil, a companhia suspendeu os voos de Dallas 
e de Los Angeles para São Paulo; Na Argentina, a companhia suspendeu voos de Miami para Buenos Aires.  
 
EUA descobriram remédio contra a doença, diz Trump 
 
O presidente americano declarou na quinta-feira 19/03 que o país descobriu um medicamento que poderá ser 
utilizado para a cura do covid-19. A droga mencionada pelo mandatário é a hidroxicloroquina, que é o 
medicamento utilizado no tratamento da malária;  
Trump pediu velocidade de testes e possível aprovação pela FDA, espécie de Anvisa do país; O discurso do 
presidente americano deu a entender que os EUA tinham descoberto uma cura para o novo coronavírus, o 
que não aconteceu; Tempo depois do discurso, o medicamento mencionado entrou em escassez.  
 
Airbnb decide adiar abertura de seu capital  
 
O aplicativo de acomodações compartilhadas informou na sexta-feira dia 20/03 que adiará seu IPO, frente aos 
efeitos negativos que vem sofrendo por conta do covid-19.  
 
As empresas de turismo, até agora, foram as mais afetadas à medida que as pessoas estão evitando (e 
proibidas) de viajar; A companhia já chegou a perder milhões nessa crise, mesmo assim, ainda possui US$ 4 
bilhões em liquidez;  
Em fevereiro deste ano a empresa já era avaliada em menos de US$ 31 bilhões, montante equivalente ao 
valor em 2017, quando obteve lucro pela primeira vez. Antes da crise do coronavírus se alastrar, o Airbnb era 
avaliado em cerca de US$ 46 bilhões.  
 
 
 
 
 

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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