
 

 

Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin 
 
O Ibovespa fechou estável na sexta-feira 29/11, mas atingiu seu terceiro avanço mensal consecutivo, subindo 
0,95% em novembro e 6,8% desde agosto. Na semana, a Bolsa teve uma queda de 0,5%. 
 
Neste mês, o índice foi impactado por grandes eventos como o megaleilão do pré-sal, que frustrou 
expectativas ao atrair pouco capital estrangeiro. O governo levantou US$ 70 bilhões, ante projeções de que 
iria arrecadar R$ 106 bilhões. A principal compradora dos quatro blocos ofertados foi a Petrobras, que 
arrematou 90% de Búzios e 100% de Itapu. 
 
Outro grande fator foi a soltura do ex-presidente Lula, que levou o mercado a cair diante da insegurança 
jurídica e política que surgiram como subprodutos da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de acabar 
com a possibilidade de prisão em segunda instância. 
 
Também vale lembrar as grandes tensões na América Latina, principalmente os protestos contra a política 
econômica liberal do presidente Sebastian Piñera no Chile. O ambiente incerto levou a uma depreciação em 
bloco das moedas de países latino-americanos. O real não escapou e acabou perdendo ainda mais valor 
depois do ministro da Economia, Paulo Guedes, dizer que é normal o dólar acima de R$ 4,00. 
 
Do lado positivo, as negociações entre Estados Unidos e China para um acordo comercial avançaram, 
levando as bolsas internacionais a renovarem máximas, o que também teve reflexos positivos por aqui. 
 
Em meio a estes e outros acontecimentos em novembro, o Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin, 
obteve desempenho positivo ao apresentar 3,61% de valorização em suas cotas. 
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Cenários & Acontecimentos 
 
 
 
Entre os indicadores do último dia de novembro, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) 
Contínua, mostrou uma queda na taxa de desemprego de 11,8% para 11,6% no trimestre encerrado em 
outubro. O dado veio em linha com a mediana das estimativas do consenso Bloomberg. 
 
Banco Central limita cheque especial em 8% ao mês.  
 
O Banco Central (BC) limitou os juros do cheque especial para 8% ao mês. A medida, anunciada dia (27/11), 
entrará em vigor no dia 6 de janeiro de 2020. O cheque especial é utilizado, principalmente, por pessoas de 
classes sociais mais baixas e com menos educação financeira; Atualmente os bancos podem definir os juros 
cobrados nesta modalidade, que é a mais cara do país. Em outubro, a taxa média do cheque atingiu 305,9% 
ao ano; Nesta sexta-feira (29) o presidente Jair Bolsonaro elogiou a limitação dos juros do cheque especial e 
declarou que as taxas de juros cobradas pelos bancos no Brasil devem ser compatíveis com a taxa básica de 
juros (Selic);  
 
Paulo Guedes diz que reforma tributária será enviada ao Congresso em uma ou duas semanas.  
 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na última segunda-feira (25/11) que a proposta de reforma 
tributária será enviada ao Congresso por meio de fases. O ministro afirmou que estão a uma ou duas 
semanas de enviar a proposta e que prefere enviar para uma comissão mista; O objetivo do governo em 
enviar o texto sobre a reforma tributária em duas partes é facilitar a análise e a apreciação congressista; O 
chefe da pasta econômica também afirmou que “o governo quer fazer um imposto sobre valor agregado (IVA) 
dual federal, com imposto de 11% e 12%”.  
 
Na primeira fase será enviado o projeto sobre o IVA, depois a alteração das regras do Imposto de Renda para 
pessoas físicas e jurídicas. Após isso, será encaminhada a sugestão de desoneração da folha de pagamento, 
a fim de estimular a geração de postos de trabalho no Brasil; Guedes afirmou que pretende baixar o Imposto 
de Renda de pessoa jurídica de 34% para algo entre 20% e 25%, e tributar os dividendos para pessoas 
físicas, que pagam 15% de Imposto de Renda.  
 
Equipe econômica mira alteração das regras para operações com Cartão de Crédito 
 
Depois de travar os juros do cheque especial em 8% ao mês (o equivalente a 150% ao ano), a equipe 
econômica mira agora as operações com cartão de crédito, segundo o Estadão. Uma das distorções 
apontadas pelo Banco Central (BC) – e que o governo quer atacar – é a possibilidade de parcelar as compras 
no cartão de crédito sem juros. 
 
Segundo apurou o Estado, uma das medidas em análise é restringir o parcelamento nesse tipo de operação. 
Na prática, o parcelamento sem juros acaba funcionando como uma forma de crédito. “Alguém paga essa 
conta”, disse ao Estado uma fonte da equipe econômica que acompanha os estudos para um novo desenho 
para o produto. 
 
A alteração das regras, no entanto, deve demorar um pouco mais pela “complexidade” de funcionamento 
desse tipo de meio de pagamento. Para vender parcelado aos seus clientes sem juros, os lojistas pagam uma 
taxa mais alta para o emissor do cartão. 
 

Destaques  
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O governo já fez mudanças na regulação do cartão, mas não está satisfeito com os juros cobrados nessa 
linha de crédito, que chegaram a 317,22% ao ano em outubro passado, de acordo com dados do Banco 
Central. 
 
A decisão de limitar os juros foi criticada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que falou em 
“tabelamento de preços”, e, segundo especialistas, pode prejudicar a oferta de crédito pelos bancos e ter um 
efeito contrário ao desejado pelo Banco Central (BC), diz o Globo. 
 
O BC informou ainda que colocou em consulta pública, até 31 de janeiro de 2020, “propostas normativas para 
implementação no País do Sistema Financeiro Aberto (Open Banking) e do Ambiente Controlado de Testes 
para Inovações Financeiras e de Pagamento (Sandbox Regulatório), bem como para disciplinar a atividade de 
escrituração de duplicata escritural”. 
 
De acordo com o BC, as três ações buscam “aumentar a eficiência do Sistema Financeiro Nacional, 
fomentando a inovação, a transparência, a concorrência e a inclusão financeira e estão inseridas na Agenda 
BC”. 
 
O open banking é um conceito que prevê o compartilhamento dos dados bancários dos clientes, com prévia 
autorização do titular. A partir disso, será possível a um cliente bancário visualizar, por exemplo, em um 
mesmo aplicativo, o extrato consolidado de todas as suas contas bancárias e investimentos. 
 
 

 

Banco Inter lança aplicativo com 60 empresas parceiras  
 
O Banco Inter lançou, na quarta-feira 6/11, um aplicativo que permite que os clientes realizem compras diretas 
de lojas parceiras, além de terem acesso à conta digital. O “Super App”, como é chamado, possui mais de 60 
parcerias. Por meio do aplicativo, o Banco Inter receberá uma remuneração das empresas parceiras; Uma 
parte deste valor será repassada aos clientes em forma de cashback; Os produtos que poderão ser adquiridos 
por meio do aplicativo estarão divididos nos seguintes segmentos: Casa, Tecnologia, Transporte, 
Entretenimento, Esporte, Viagem, Farmácia, Beleza e Moda; Alguma das empresas que oferecerão seus 
produtos na plataforma são: Lojas Americanas, Renner, Marisa, Ali Express, Submarino, Netshoes, Nike, 
Olympikus, Natura, Jequiti, Carrefour, Consul, Eletrolux, HP, Nextel, Asus, Drogasil e Sem Parar; Além disso, 
os clientes poderão acessar o extrato bancário, a evolução dos investimentos e a fatura do cartão por meio do 
aplicativo; O “Super App” é muito comum e utilizado na China, a precursora desse modelo de negócio.  
 
Leilão de cessão onerosa arrecada 70% do esperado.  
 
O megaleilão do excedente da cessão onerosa do pré-sal foi realizado também na quarta-feira (6/11). O 
governo federal pretendia arrecadar cerca de R$ 106,5 bilhões na operação. Entretanto, o montante total ficou 
em R$ 69 bilhões. A expectativa era de que os produtores globais tivessem interesse nos campos da Bacia de 
Santos (Búzios, Sépia, Atapu e Itapu) pelo tamanho e garantia dos bons resultados; 14 petroleiras estavam 
inscritas no megaleilão, entre elas a BP Energy, Chevron e a Shell, no entanto, apenas três fizeram propostas; 
O vencedor do leilão ganharia o direito de explorar uma área em que há reservatórios, no entanto, não há 
certeza de que de fato encontrará petróleo. Mesmo assim, as expectativas são de que haja petróleo a ser 
extraído nas áreas; Segundo a Agência Nacional do Petróleo, existem 6 bilhões e 15 bilhões de barris nos 
quatro campos que estão em oferta no megaleilão. 
 

Eventos Corporativos 
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AES Tietê e Unipar Carbocloro anunciam joint venture de R$ 620 milhões.  
 
A AES Tietê anunciou, dia (11/11), que fechou um acordo de investimento com a Unipar Carbocloro para a 
criação de uma joint venture para atuar na área de geração de energia eólica. O valor previsto do 
investimento, de R$ 620 milhões, será dividido entre ambas empresas; O planejamento é que o projeto seja 
de 155 megawatts (MW) de capacidade eólica instalada, o que equivalerá a 78 MW médios de energia 
assegurada a P50; O projeto será localizado nos municípios de Biritinga, Tucano e Araci, na Bahia. A 
construção deve se iniciar em 2021; Em nota, a Unipar Carbocloro afirmou que o acordo condiz com a 
estratégia da companhia, que consome grande quantidade de energia, e, portanto, irá gerar valor aos 
acionistas e sociedade através da produção de energia limpa; Na indústria em que atua, a eletricidade 
representa tipicamente 40% de todos os custos variáveis; A geração de energia eólica será capaz de suprir 
30% da necessidade energética da petroquímica, que espera reduzir sua conta de energia em 10%.  
 
Magazine Luiza levanta R$ 4,7 bilhões em oferta de ações  
 
A Bloomberg divulgou na terça-feira (12/11) que a Magazine Luiza levantou R$ 4,7 bilhões após oferta de 
ações a R$ 43 cada. O preço do follow-on teve um desconto de apenas 2,3% em relação ao fechamento 
anterior ao anúncio da oferta; De acordo com a agência de notícias, a empresa brasileira que mais se 
valorizou nos últimos anos teria incluído uma oferta primária de 100 milhões de ações; Os controladores LTD 
Administração e Participações e Wagner Garcia Participações também teriam vendido cerca de R$ 400 
milhões na oferta; Os recursos levantados serão utilizados em investimentos destinados à tecnologia e na 
expansão no ambiente de comércio eletrônico brasileiro. 
 
Via Varejo investiga possível fraude em balanços da companhia  
 
A Via Varejo investiga há cerca de um mês possíveis fraudes nos balanços financeiros da empresa. A 
varejista busca averiguar se executivos da própria empresa cometeram irregularidades na elaboração e 
divulgação de informações financeiras da companhia. Após as revelações, as ações da empresa foram 
suspensas do pregão por cerca de vinte minutos e chegaram a cair 9%; A Via Varejo soltou um fato relevante 
acerca do assunto; Logo após receber a denúncia, a varejista contratou advogados e auditores para auxiliar 
na investigação; Segundo fontes consultadas pelo SUNO Notícias, executivos da Via Varejo contabilizaram 
despesas operacionais como de bens de capital; A despesa operacional é uma despesa no DRE e impacta 
diretamente o lucro. Se essa empresa é colocada como CAPEX, ela se transforma em um ativo. Fazendo 
isso, a empresa aumenta seu lucro imediato do trimestre; Ainda não há, contudo, uma conclusão das 
investigações realizadas por tais auditores externos.  
 
Grupo Pão de Açúcar e Raia Drogasil criam joint venture.  
 
O Grupo Pão de Açúcar (PCAR4) e a rede de farmácias Raia Drogasil (RADL3) anunciaram na última quarta-
feira (27) a criação da Stix, empresa de fidelidade. “A Stix Fidelidade nasce como uma plataforma de produtos 
e serviços para acúmulo e resgate de pontos, de forma a oferecer descontos e vantagens aos seus clientes 
fiéis”, informou o fato relevante; A nova empresa possuirá parceiros de diversos segmentos de modo a 
oferecer uma maior gama de produtos e serviços; A partir do segundo semestre de 2020, os clientes que 
fizerem suas compras nas lojas da Droga Raia, Drogasil, Extra e Pão de Açúcar, além de outros parceiros que 
vierem integrar a parceria, poderão acumular pontos Stix em uma conta única; Os clientes também poderão 
trocar pontos acumulados nos cartões de crédito Itaú, ou mesmo adquirir cartões Itaú que permitam acumular 
os pontos diretamente em sua conta, por pontos Stix; Cada ponto valerá R$ 1,00 e com a soma poderão ser 
utilizados no pagamento normal das suas compras e na troca por produtos do catálogo Stix; A Stix será uma 
empresa autônoma e sua composição acionária será composta por 66,7% de participação do GPA e 33,3% 
da RD.  
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Juiz manda soltar Lula da prisão após decisão do STF  
 
O juiz Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara Criminal Federal de Curitiba, aceitou na sexta-feira (8/11), o pedido 
da defesa do ex-presidente da República Luís Inácio Lula da Silva e o autorizou a deixar a prisão. Os 
advogados do ex-presidente Lula pediram sua soltura após o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubar a 
prisão após a condenação em segunda instância; Lula ficou preso durante 1 ano e 7 meses por ter sido 
condenado no caso do triplex no Guarujá; O Ibovespa fechou, na sexta-feira (8/11), em baixa. Por conta de 
diversos fatores, o principal deles foi a saída da prisão do ex-presidente.  
 
 

 

Donald Trump nega ter concordado em retirar tarifas sobre a China  
 
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não concordou em retirar tarifas comerciais 
sobre produtos chineses. A declaração ocorreu, no dia 8/11, durante uma entrevista na Casa Branca. A 
medida seria uma forma de assegurar a assinatura da primeira fase do acordo comercial. Segundo Trump, o 
acordo entre os dois países pode ocorrer, no entanto, a China deseja isso mais do que os EUA; A declaração 
ocorreu um dia após o Ministério do Comércio da China noticiar que os dois países chegaram a um acordo 
para cancelar as tarifas em fases; Por meio do acordo, os EUA deveriam retirar as tarifas que devem entrar 
em vigor em 15 de dezembro em cerca de US$ 156 bilhões em importações chinesas; Segundo o porta-voz 
do ministério do Comércio chinês, “Ambos os lados concordaram em cancelar tarifas adicionais em diferentes 
fases, já que os dois fizeram progresso em suas negociações”; O presidente americano planejava assinar o 
acordo comercial com a China nos dias 16 e 17 de novembro no Chile. No entanto, em meio aos protestos 
civis no país, a reunião foi cancelada.  
 
Rússia retira restrições a fábricas da JBS e Minerva, diz órgão regulador. 
  
O órgão de controle de segurança agrícola da Rússia declarou, na última sexta-feira (29/11), que removeu 
restrições temporárias ao fornecimento de carne bovina de duas fábricas do Brasil. O órgão regulador russo 
impôs restrições temporárias de carne suína e bovina do Brasil em dezembro de 2017, após ter encontrado 
um aditivo alimentar chamado ractopamina em algumas cargas da JBS e Minerva; A rectopamina faz com que 
o gado cresça em menos tempo enquanto consome menos ração. É uma substância proibida na Rússia e na 
União Europeia; Mudando de empresa, mas continuando no setor, a concorrente Marfrig Global Foods está 
preparando uma oferta subsequente de ações (follow-on) de aproximadamente R$ 2 bilhões. 
 
Google anuncia serviço de conta-corrente nos Estados Unidos  
 
O Google anunciou, no dia (13/11), que oferecerá um serviço de conta-corrente para clientes nos Estados 
Unidos. A medida deverá ser lançada em 2020; O projeto desenvolvido pelo Google é chamado de Cache, e 
terá como parceiros o banco de investimentos Citigroup e a Universidade de Stanford; Segundo o vice-
presidente de pagamentos da gigante tecnológica, a estratégia é fazer uma parceria profunda com bancos e o 
sistema financeiro, mesmo que esse seja o caminho mais longo, será o mais sustentável; O Google ressaltou 
que não pretende vender os dados financeiros dos clientes para anunciantes; As principais concorrentes do 
Google também ingressaram no setor financeiro. A Apple lançou, neste ano, um cartão de crédito e o 
Facebook vêm desenvolvendo uma moeda virtual.  

Noticiário Político 

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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