
 

 

Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin 
 
O Ibovespa fechou em queda na última quinta-feira de outubro, mas terminou com uma expressiva alta de 
2,36% no mês, impulsionado pela aprovação da reforma da Previdência no Senado, pelo acordo comercial 
parcial entre Estados Unidos e China e pelo novo corte de juros promovido pelo Banco Central. O dólar 
comercial, por sua vez, recuou 3,52% nos últimos 31 dias. 
 
O primeiro desses fatores foi a trégua entre EUA e China. O acordo, anunciado no dia 11, prevê aumento nas 
compras de produtos agrícolas americanos pelos chineses e flexibiliza alguns aspectos do tratamento que o 
país asiático faz da propriedade intelectual de quem opera lá. Em troca, os EUA se comprometeram a não 
levar adiante o aumento de 25% para 30% nas tarifas sobre US$ 250 bilhões em produtos chineses. 
 
A reforma da Previdência, por sua vez, foi aprovada no dia 23, com 60 votos favoráveis e 19 contrários no 
plenário do Senado. O texto estabeleceu, entre outras mudanças, uma idade mínima de aposentadoria de 65 
anos para homens e 62 anos para mulheres, o que deve trazer uma economia de R$ 800 bilhões aos cofres 
públicos em dez anos. 
 
Levando-se em conta estes e outros acontecimentos do mês, o resultado entregue pelo Fundo de 
Investimentos em Ações Amaril Franklin, veio em linha com o Ibovespa ao obter 2,58% de valorização em 
outubro. 
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Cenários & Acontecimentos 

 

BTG é alvo do MPF e PF por uso de informações privilegiadas do Copom 
  
A operação investiga supostos vazamentos de resultados de reunião do Comitê de Política Monetária. Os 
vazamentos teriam ocorrido nos anos de 2010, 2011 e 2012. A investigação está verificando o fornecimento 
de informações sigilosas sobre as mudanças na taxa básica de juros (Selic) por parte da cúpula do Ministério 
da Fazendo e do Banco Central. Estão sendo investigadas as práticas de crimes de corrupção passiva, ativa, 
informação privilegiada, lavagem de dinheiro e ocultação de ativos. Com as notícias, as ações do BTG 
(BPAC11) caíram 10,69% na semana de divulgação da notícia.  
 
Banco Central corta Selic em 0,5%; taxa fica em 5% ao ano  
 
O Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central (BC) decidiu no dia 30 de outubro, cortar de 0,5 
ponto percentual da taxa básica de juros (Selic). A taxa básica de juros chegou em uma nova mínima 
histórica, 5% ao ano; Essa foi a terceira vez que o BC cortou a Selic desde o começo do ano; Os analistas do 
mercado previam uma queda maior. Segundo o último Boletim Focus, divulgado na última segunda-feira (28), 
a previsão da Selic para o final de 2019 é de 4,5%; Segundo o Banco Central “(…) o cenário benigno para a 
inflação deve permitir ajuste adicional de igual magnitude”. O último boletim Focus previu um IPCA de 3,26% 
em 2019; Até setembro, a inflação oficial do Brasil ficou em 2,49%.  
 
Entre os principais indicadores, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) apontou que o trimestre 
encerrado em setembro terminou com uma taxa de desemprego de 11,8%, queda de 2% sobre o trimestre 
anterior e estável em relação ao mesmo período do ano passado. A população desocupada está em 12,5 
milhões de pessoas. 
 
Outros dados importantes, que são o rendimento médio real habitual e massa de rendimento real habitual, 
permaneceram estáveis em ambas comparações. A população ocupada somou 93,8 milhões, alta de 0,5% na 
comparação trimestral e aumento de 1,6% na anual. 
 
Fed corta taxa de juros dos EUA pela terceira vez consecutiva  
 
Após uma reunião realizada em 30/10 pelas autoridades do Federal Reserve (Fed), o banco central norte-
americano decidiu cortar a taxa de juros em um quarto ponto percentual. Dessa forma, a taxa básica passou 
do intervalo de 1,75% – 2% para 1,5% – 1,75%; A votação sobre o corte não foi unânime e dois membros do 
comitê foram contra a redução: Esther George e Eric Rosengren; Donald Trump voltou a pressionar o Fed por 
meio das redes sociais, agora clamando por taxas negativas.  
 
Fiat e dona da Peugeot anunciam acordo preliminar de fusão  
 
A montadora francesa PSA (dona da Peugeot) e a ítalo-americana Fiat Chrysler Automobiles NV aprovaram, 
na última quarta-feira 30/10, um acordo preliminar de fusão. De acordo com a Bloomberg, os acionistas de 
cada empresa seriam donos de 50% da montadora combinada; Além disso, o conselho da montadora 
unificada seria formado por 11 membros, sendo seis do PSA, incluindo o CEO Carlos Tavares, que irá liderar 
a nova companhia; A sede da nova companhia será na Holanda; De acordo com o “The Wall Street Journal”, 
a nova empresa será avaliada em cerca de US$ 50 bilhões e será a quarta maior montadora de automóveis 
do mundo; O setor de automóveis vive uma situação complicada por conta de mudanças nas preferências do 
consumidor e novas tecnologias. As montadoras estão investindo pesado em pesquisa e desenvolvimento. 

Destaques  
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NotreDame Intermédica adquire São Lucas Saúde por R$ 312 milhões  
 
A companhia de planos de saúde comunicou na terça-feira 01/10 que fechou o acordo para aquisição da São 
Lucas Saúde, que atua na cidade de Americana (SP). O pagamento será feito à vista e a companhia passará 
a deter, de forma indireta, 100% do capital social da São Lucas. O Grupo São Lucas registrou em 2018 um 
faturamento líquido no valor de R$ 229 milhões. A aquisição faz jus a estratégia inorgânica de crescimento da 
NotreDame. De acordo com a Bloomberg, a companhia está conversando com oito possíveis compras. 
“Nosso crescimento por meio de aquisições tem sido primordial para oferecer aos beneficiários uma completa 
experiência em cuidados com a saúde, inclusive em odontologia”, informou a empresa após a compra.  
 
Burguer King aprova emissão de R$ 400 mi em debêntures  
 
O Burguer King Brasil (BKBR3) aprovou, na sexta-feira (4/10), a emissão de R$ 400 milhões em debêntures 
com valor unitário de R$ 1 mil. Os títulos de dívida da primeira série do BKBR3 terão prazo de vencimento de 
cinco anos, já as da segunda série sete anos. Segundo a rede de fastfood, os recursos obtidos serão 
destinados aos negócios de gestão ordinária, com fluxo de caixa e despesas de capital ou investimento em 
bens de capital. Em agosto, a 3G Capital Partners vendeu US$ 3 bilhões em ações da empresa dona do 
Burguer King.  
 
Azul anuncia acordo com companhias aéreas Avianca, United e Copa.  
 

A Azul informou na segunda-feira (14) que está fechando uma parceria com a Avianca, United Airlines e a 
Copa Holdings. A parceria funcionaria para voos coordenados entres os EUA e a América Latina. Em 
novembro do ano passado, as companhias aéreas citadas informaram o mercado que tinham uma estratégia 
criada para coordenar rotas; A Azul segue investindo no mercado de segurança. O fundador e presidente da 
marca desembolsou R$ 120 milhões para aumentar sua participação na Segware, companhia especializada 
em tecnologia para empresas de monitoramento; O mesmo disse que a companhia vai investir R$ 6 bilhões 
em 2020, uma vez que vê uma retomada no crescimento da economia brasileira. A Azul pretende abrir de seis 
a oito novas rotas; Na última semana, foi divulgado que a demanda por assentos em voos da Azul aumentou 
31% no mês de setembro em comparação ao mesmo período em 2018.  
 

Dona da Estácio negocia compra da Adtalem Brasil  
 

O grupo controlador da Estácio, Yduqs, está negociando a aquisição da Adtalem Brasil, do grupo norte-
americano Adtalem, dono da IBMEC, Wyden e Damasio Educacional. A operação é avaliada em R$ 2 bilhões, 
segundo a “Exame”. O acordo está próximo de ser fechado. A norte-americana possui aproximadamente 110 
mil alunos no Brasil e uma receita líquida de R$ 900 milhões. O maior ativo da companhia é o Grupo IBMEC, 
comprado por R$ 700 milhões pela mesma em 2017.  
 
XP Investimentos escolhe Nasdaq para seu IPO nos EUA  
 
Segundo o Brazil Journal, em um duelo entre a Nasdaq e a New York Stock Exchange, a XP Investimentos 
optou pela primeira para sua oferta pública inicial de ações. O fato da Nasdaq ser uma bolsa ligada à 
tecnologia, inovação e disrupção chamou a atenção da companhia brasileira e pesou na hora da decisão. A 
NYSE tem tentado mudar esse panorama atraindo players como Twitter, Alibaba e Spotify. A decisão ainda 
não foi sacramentada, porém, é provável que a companhia passe a operar na Nasdaq com o ticker “XP”. Seria 
a quarta empresa brasileira listada na Nasdaq, se juntando com Stone, Afya e Arco Educação.  
 
 

Eventos Corporativos 
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Embaixada dos EUA reitera apoio ao ingresso do Brasil na OCDE.  
 
A Embaixada dos EUA no Brasil informou no dia 10 que apoia a entrada do Brasil na Organização Para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A informação foi divulgada no mesmo dia em que se tornou 
pública a preferência do governo dos EUA para o ingresso da Argentina na OCDE; Na nota divulgada pela 
embaixada americana, nenhuma data específica é citada para que o Brasil seja incluído na organização 
internacional; Donald Trump reforçou o seu apoio ao Brasil. Em sua conta pessoal do Twitter, o presidente 
americano escreveu que a declaração conjunta, assinada por ele e Jair Bolsonaro, continua vigente; Trump 
também afirmou que as notícias dizendo que o governo estadunidense teria desistido de apoiar a candidatura 
brasileira para adentrar na OCDE são fake news.  

Após longas negociações, plenário do Senado conclui votação da reforma da Previdência 

O plenário do Senado Federal concluiu, na tarde da quarta-feira (23), a votação dos destaques de bancada 
para a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência em segundo-turno. Com isso, o 
texto segue para promulgação pelo Congresso Nacional — o que deve ocorrer em meados de novembro. O 
texto-base, de autoria do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), foi aprovado por 60 votos a 19, uma margem 
de 11 votos em relação ao mínimo de 3/5 necessário para o avanço da matéria. Foram quatro votos a mais do 
que o apoio obtido durante a tramitação em primeiro turno do texto. 
 
Na sequência, os parlamentares passaram a se debruçar sobre quatro destaques ao texto apresentados por 
PDT, Pros, PT e Rede Sustentabilidade. Os dois primeiros foram rejeitados na mesma noite, mas um impasse 
sobre a modificação ao texto proposta pelos petistas fez com que a conclusão da análise fosse adiada para 
hoje. 
 
O destaque do PT visava diminuir os prejuízos na aposentadoria de trabalhadores que exercem atividades 
com grau de periculosidade — pleito de parlamentares ligados a vigilantes e guardas noturnos. Após um 
acordo costurado, o destaque foi aprovado por unanimidade, com o compromisso de que o tema que será 
regulamentado posteriormente por meio projeto de lei complementar apresentado pelo governo. 
 
Também por acordo, o destaque da Rede foi retirado. A proposta de modificação poderia reduzir em R$ 53,2 
bilhões o impacto fiscal da reforma em dez anos. A versão final da PEC aprovada tem uma economia prevista 
de cerca de R$ 800 bilhões em dez anos. A proposta original enviada pelo governo Jair Bolsonaro (PSL), 
porém, previa um impacto fiscal de R$ 1,2 trilhão. O texto saiu da Câmara dos Deputados com estimativa de 
R$ 933 bilhões. 
 
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), vai aguardar o retorno do presidente da República – 
que está em viagem à Ásia, para promulgar texto. Bolsonaro chega ao Brasil no próximo dia 31. A data da 
sessão solene conjunta do Congresso para promulgação da Reforma no entanto ainda não foi definida, mas 
deverá ocorrer no 12 ou 19 de novembro. 
 
O que muda? 
A principal medida da reforma previdenciária é a fixação de uma idade mínima (65 anos para homens e 62 
anos para mulheres) para a aposentadoria, extinguindo a aposentadoria por tempo de contribuição. O texto 
também estabelece o valor da aposentadoria a partir da média de todos os salários (em vez de permitir a 
exclusão das 20% menores contribuições), eleva alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do 
INSS (hoje em R$ 5.839,00) e estabelece regras de transição para os trabalhadores em atividade. 

Noticiário Político 
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Presidente do Fed diz que economia dos EUA está em boa posição  
 
Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, declarou na sexta-feira 4/10 que a economia dos EUA 
enfrenta alguns riscos para crescer, mas continua em boa situação. “Nosso trabalho é manter o crescimento o 
maior tempo possível”, afirmou Powell. De acordo com os dados divulgados pelo Departamento do Trabalho, 
os Estados Unidos criaram aproximadamente 150 mil novas vagas de emprego, superando as expectativas 
dos especialistas. Donald Trump voltou a criticar o Fed, afirmando que as taxas de juros permanecem muito 
altas e estão atrapalhando o setor industrial do país. “Como eu previ, Jay Powell e o Fed permitiram que o 
dólar ficasse tão forte (…) que nossas indústrias estão sendo afetadas negativamente. Taxas de juros muito 
alta!”, afirmou Trump.  
 
EUA e China chegam a acordo parcial sobre guerra comercial.  
 
As duas maiores economias do mundo chegaram a um acordo parcial no que diz respeito a guerra comercial. 
No acordo, a China teria aceitado concessões agrícolas para os produtores norte-americanos. Em troca, os 
EUA amenizariam as altas tarifas alfandegárias previstas para ocorrer na próxima semana; O acordo entre 
ambos é apenas provisório, e está sujeito a alterações; O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven 
Mnuchin, mostrou-se otimista sobre as negociações. Segundo ele, as duas partes tiveram “dois dias 
produtivos de discussão”; Na última semana, China e EUA demonstraram intenção de reduzir a intensidade 
do confronto. Donald Trump chegou a publicar em seu Twitter mensagens salientando a vontade de chegar a 
um acordo com a China.  
 
União Europeia informa que intensificará negociações com Reino Unido.  
 
A UE informou na sexta-feira 11 que intensificará as negociações com o Reino Unido, com o objetivo de 
conseguir um acordo para que o Brexit ocorra dentro do prazo, no dia 31 de outubro. O negociador da União 
Europeia, Michael Barnier, confirmou a informação, e afirmou que conseguiu ter uma reunião construtiva com 
o secretário de Estado do Reino Unido, Stephen Barclay, nesta sexta, em Bruxelas; O negociador da UE 
também conversou com os líderes de todos os países que constituem o bloco europeu; O primeiro ministro do 
Reino Unido, Boris Johnson, por sua vez, afirmou que “ainda há um caminho a percorrer antes de um acordo”; 
Na próxima semana será realizada uma cúpula entre líderes europeus. Esta é vista como uma das últimas 
oportunidades para alcançar um acordo.  
 
Reino Unido e UE entram em acordo sobre o Brexit, diz Boris Johnson  
 

Na quinta-feira (17/10) foi alcançado um acordo entre representantes do Reino Unido e da União Europeia 
sobre o Brexit. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, escreveu em seu Twitter que o 
Brexit será “justo e equilibrado” e que “onde existe vontade, existe um acordo”; Segundo o presidente, não há 
necessidade de prorrogar o prazo do Brexit e o acordo alcançado entre as partes é justo Já o primeiro-
ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que o “acordo traz de volta o controle” e que, após concluído todo o 
processo, o Reino Unido poderá focar nas demais áreas de preocupação nacional.  
 
 
 
 
 
 

Mercado Internacional 
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Cúpula Ásia-Pacífico cancelada 
 
As notícias vindas da China tiveram a inclusão do súbito cancelamento da cúpula de países Ásia-Pacífico, 
programada para meados de novembro, no Chile, quando existia intenção de que chineses e americanos 
assinassem a primeira fase do acordo. 
 
Mesmo que a causa seja a onda de protestos que ocorrem no país latino-americano, a decisão levanta 
dúvidas sobre quando e onde será que o presidente americano, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, 
deverão se reunir. 
 

Com a continuidade do impasse, os índices de Nova York fecharam em terreno negativo após informação da 
Bloomberg de que autoridades chinesas têm dúvidas sobre a conclusão de um acordo comercial de longo 
prazo que poderia colocar fim à disputa comercial entre as duas maiores economias globais. 
 
Segundo a agência, em conversas privadas com visitantes de Pequim e outros interlocutores nas últimas 
semanas, autoridades chinesas alertaram que não se mexerão nas questões mais espinhosas. 
 
“Eles continuam preocupados com a natureza impulsiva do presidente Donald Trump e com o risco de que ele 
possa recuar até no acordo limitado que os dois lados dizem querer assinar nas próximas semanas”, 
acrescenta a Bloomberg. 
 

 

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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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, 
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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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