
 

 

Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin 
 
O Ibovespa fechou em leve queda na última sessão de setembro, mas terminou o mês em alta de 3,57%, 
confirmando o quarto mês seguido acima dos 100 mil pontos. Foi também o 5º mês em alta nos últimos seis e 
o maior ganho mensal desde junho, mas mesmo assim não o bastante para o índice sustentar os 105 mil pontos. 
 

Nos últimos 30 dias, o mercado foi animado pelo alívio da guerra comercial entre Estados Unidos e China – 
principalmente com a oficialização da viagem de negociadores chineses a Washington para outubro. 
 

Por outro lado, o ataque terrorista a planta de processamento de petróleo saudita, duras derrotas do primeiro-
ministro britânico, Boris Johnson, no Brexit, e atrasos sucessivos na votação da reforma da Previdência 
impediram um avanço ainda mais forte das ações. 
 

Este mês de setembro, bastante movimentado a despeito dos diversos acontecimentos positivos, contribuíram 
para que as cotas do Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin obtivessem retorno um pouco inferior 
ao Ibovespa. Em setembro, o fundo apresentou rentabilidade de 1,86% no período. 
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Cenários & Acontecimentos 

 

Argentina e Brasil fazem acordo automotivo que prevê livre-comércio em 10 anos 
 

O governo brasileiro anunciou um acordo comercial automotivo com a Argentina, na sexta-feira 06/09. O objetivo 
da medida é liberar o comércio de veículos entre os dois países sul-americanos em dez anos. Brasil exportará 
mais unidades à Argentina sem a obrigação de arcar com tarifas; É esperado que o livre comércio entre ambos 
os países seja alcançado em 2029. Até lá, Brasil e Argentina aumentarão de forma gradual o número de 
exportações; O acordo atual permite que a cada US$1 que o Brasil importe, US$ 1,5 pode ser exportado sem 
nenhuma tributação; A crise Argentina afeta drasticamente as exportações brasileiras de carros, dado que 
aproximadamente 70% é destinado ao país vizinho; A baixa demanda do setor automotivo por parte da 
Argentina causou uma queda de 40% das vendas até agosto deste ano.  
 
Bases de petróleo na Arábia Saudita sofrem ataque 
 

Duas instalações da Saudi Aramco, empresa de petróleo da Arábia Saudita, sofreram um incêndio no sábado 
dia 14. A causa apontada foi o ataque de drones. Segundo o Ministério do Interior Saudita, o ataque envolveu 
dez drones; De acordo com a Arábia Saudita e os Estados Unidos, o Irã estaria envolvido no ataque; Por 
precaução, a Saudi Aramco decidiu cortar metade da sua produção de petróleo (cinco milhões de barris diários), 
impactando a oferta global e por consequência os preços; Na abertura do mercado internacional, o barril de 
petróleo chegou a subir 18%, chegando a US$ 70,98; No entanto, durante a semana, os preços do petróleo se 
estabilizaram, fechando em US$ 64,60.  
 

Banco Central corta Selic para 5,5% 
 

O Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central (BC) decidiu na quarta-feira 18/09 cortar 0,5 ponto 
percentual da taxa básica de juros (Selic). Essa foi a segunda vez que o BC corta a Selic em 2019, atingindo 
uma nova mínima histórica; A decisão do Banco Central foi a esperada pelos analistas do mercado; O último 
Boletim Focus indicou uma previsão de uma Selic em 5% até o final de 2019; O corte da taxa de juros foi 
motivado pelo cenário macroeconômico nacional: com inflação controlada, desemprego e necessidade de 
estímulos econômicos; Algumas instituições financeiras, como o Bradesco, falam em Selic em 4,75% até o final 
do ano; O movimento de queda nas taxas de juros é uma tendência global, com alguns países enfrentando 
taxas de juros negativas; Os investimentos em renda fixa passam a render cada vez menos em um cenário com 
Selic baixa.  
 

Risco País cai ao menor nível desde maio de 2013 
 

O indicador, medido pelo Credit Default Swap (CDS), avalia o risco de calote de dívida soberana. O Risco País 
do Brasil encontra-se agora em 116; A redução da métrica indica que os investidores estão prevendo uma 
melhora econômica no cenário interno; O período de tensão nos mercados globais, por conta da guerra 
comercial, contribuiu para a redução do índice; Além disso, o andamento das reformas internas, como a da 
previdência e a tributária, e a baixa taxa de juros, também motivaram os investidores. 
 
 
 
 
 
 

Destaques  
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Relatório FOCUS 
 
Entre os indicadores, a última pesquisa Focus chancelou previsão de Selic abaixo de 5%. Projeções passaram 
de 5% para 4,75% para 2019, após a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), o Relatório Trimestral de 
Inflação (RTI) e Roberto Campos terem ocupado o noticiário na semana passada. 
Ao mesmo tempo, a estimativa para o dólar foi elevada de R$ 3,95 para R$ 4 neste ano e de R$ 3,90 para R$ 
3,91 em 2020, sem implicações significativas nas estimativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA). Para o Produto Interno Bruto (PIB), ficou mantida a previsão de 2%. 
 

 

 

Amazon Prime chega ao Brasil por R$ 9,90 ao mês 
 
O anúncio feito pela gigante americana, na meia noite da terça-feira 10/09, agitou o mercado, especialmente as 
ações de varejistas, com investidores temendo a pesada competição. O Amazon Prime custará R$ 9,90 ao mês, 
ou R$ 89,90 ao ano; O Plano inclui frete grátis para todas as categorias de produtos vendidos e entregues pela 
companhia e as assinaturas do Prime Video, Prime Music, Prime Reading e Twitch Prime; Nos Estados Unidos, 
o valor do serviço é mais caro (US$ 12,99 mensal ou US$ 119 anual); A expectativa é de que a novidade possa 
aumentar significativamente a base dos clientes e as receitas recorrentes; Estima-se que, nos EUA, o cliente 
Prime gaste, em média, US$ 1400 no e-commerce por ano.  
 

C&A reapresenta pedido de abertura de capital na CVM 
 

A varejista reapresentou o pedido de seu IPO para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O objetivo da 
empresa é arrecadar cerca de R$ 2 bilhões. Segundo o prospecto preliminar da operação, os recursos 
arrecadados com a venda de ações serão utilizados para pagar empréstimos intracompany e para expansão 
orgânica do grupo; A receita líquida e o lucro líquido da C&A, em 2018, foram de 5,17 bilhões e 173,6 milhões 
de reais, respectivamente; O IPO será coordenado por sete grandes bancos; O documento apresenta um plano 
de expansão que prevê a abertura de 159 novas lojas no Brasil, investimentos na plataforma de comércio 
eletrônico e ofertas de produtos financeiros.  
 
Vivara define faixa de preço de seu IPO 
 

A Vivara anunciou na sexta-feira 20/09 a faixa de preço de suas ações. O preço dos papéis varia entre R$ 21,17 
e R$ 25,40. Ao considerar o valor médio de R$ 23,29 por ação, a Vivara arrecadaria R$ 1,65 bilhões na oferta; 
Se considerarmos o menor valor possível (R$ 21,17) e o maior (R$ 25,40), a empresa arrecadaria R$ 1,5 bilhões 
e R$ 2,16 bilhões, respectivamente; É esperado que a abertura de capital da joalheria ainda ocorra neste ano. 
O IPO está sendo comandado pelo Itaú BBA, XP Investimentos, JP Morgan e Bank of America Merrill Lynch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventos Corporativos 
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Plenário do Senado Federal aprova nova lei das teles 
  
Foi aprovado na quarta-feira 11/09 o Projeto de Lei Complementar (PLC) 79/2016, que irá beneficiar todas as 
operadoras telefônicas, principalmente a Oi. O PLC seguiu com urgência ao Plenário após a aprovação pela 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) do Senado; A mudança, em 
teoria, beneficiaria a Oi pois a operadora deixaria de ser concessionária e competiria em igualdade com suas 
concorrentes; Investidores acreditam que a aprovação do PLC 79/2016 altera o ambiente regulatório do 
segmento de telefonia, facilitando a recuperação da Oi; A CVM questionou a forte oscilação dos papéis da Oi 
nos últimos dias. Segundo a telefonia, a volatilidade das ações pode ser resultado de especulação.  
 
Governo leiloará sete concessões de rodovias em 2020, diz ministro 

 
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, declarou na sexta-feira 27/09 que o governo federal pretende 
leiloar sete concessões de rodovias no ano que vem. Entre as rodovias que serão leiloadas, a oferta mais 
esperada é a da Nova Dutra, que passa pelos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo; Por meio dos leilões, 
o governo pretende que as empresas façam a manutenção das estradas durante um período de dez anos; A 
Ecorodovias (ECOR3) saiu vencedora do primeiro leilão de concessão de rodovias do governo de Jair 
Bolsonaro. A empresa privada será responsável por gerir o trecho de 437km da BR-364-365 O trecho liga as 
cidades de Uberlândia, localizada em Minas Gerais, e Jataí, em Goias; A concessão é válida por trinta anos e 
tem previsão de R$ 2,06 bilhões em investimentos durante o período.  
 

Caixa Preta do BNDES 
 
O Estadão destaca que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) poderá perder até 
R$ 14,6 bilhões com o grupo Odebrecht, segundo o presidente do banco, Gustavo Montezano. A estimativa faz 
parte do esforço de explicação da suposta “caixa-preta” do BNDES. De acordo com a publicação, parte dessa 
perda potencial ficará com o Tesouro Nacional, que deu garantia em empréstimos para outros países 
contratarem a empreiteira em obras de infraestrutura. 
 
Já o ministro da Economia Paulo Guedes costura com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, 
Davi Alcolumbre, o envio ao Congresso de um bloco de medidas para destravar a economia e auxiliar no ajuste 
fiscal. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, o plano é conciliar uma “agenda da transformação” com as ações 
de curto prazo para fechar o orçamento de 2020, sem apelar a medidas como a recriação da CPMF. 
 
 
 
Parlamento britânico decide proibir Brexit sem acordo 
 

Foi decidido na quarta-feira 04/09, que o país está proibido de sair da União Europeia (EU) sem um acordo com 
o bloco regularizando a relação futura entre ambos. A aprovação do projeto é considerada uma derrota para o 
primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, defensor ferrenho do Brexit; O projeto contou com 329 votos a favor 
e 300 contra; Com a aprovação da proposta, o Brexit pode ser adiado para 2020, o que aumenta as incertezas 
a respeito do futuro do país; O acordo obriga o governo britânico a fechar um acordo com a sede da EU até o 
dia 19 de outubro.  
 

 
 
 

Noticiário Político 

Mercado Internacional 
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Facebook e Google são alvos de investigação nos EUA 
 

As gigantes americanas são alvos de investigações antitruste abertas por procuradores-gerais dos EUA. A 
investigação do Facebook busca analisar uma possível infração de regras de competitividade por parte da rede 
social, prejudicando os consumidores; Segundo o Financial Times, cerca de 36 procuradores-gerais 
apresentaram um inquérito contra o Google na segunda-feira 09/09. A investigação irá apurar se a influência 
da empresa sobre a publicidade virtual afeta os consumidores; Nesta mesma semana, a plataforma de vídeo 
do Google, Youtube, aceitou em pagar uma multa de R$ 170 milhões com a acusação de exposição dos 
menores de idade a conteúdos inapropriados, além de colher informações dos usuários sem a permissão de 
seus pais. 
 

Democratas iniciam processo de impeachment contra Trump 
 

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunciou na terça-feira 24/09 
a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Donal Trump. Trump é acusado pelo Partido 
Democrata de violar as leis tentando pressionar o presente da Ucrânia para reabrir um processo contra o filho 
do ex-vice-presidente dos EUA, Joe Biden; Segundo os democratas, que têm maioria na Câmara, Trump agiu 
tentado interferir a seu favor na eleição de 2020, na qual Biden é pré-candidato; O presidente dos EUA se 
defendeu das acusações pelo Twitter, e definiu essa decisão dos Democratas como “caça às bruxas”.  
 
Desemprego na Europa 
 
A agência Eurostat divulgou os números de desemprego na zona do euro referentes a agosto, com as taxas 
recuando ao menor nível desde maior de 2008. Segundo a agência de estatísticas europeia, a taxa de 
desemprego ajustada sazonalmente na zona do euro ficou em 7,4%, inferior aos 7,5% de julho e aos 8,0% de 
agosto do ano passado. 

 

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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