
 

 

Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin 
 
O Ibovespa fechou em alta no último pregão do mês (30/09), mas não evitou a queda de 4,8% em setembro, o 
pior desde março, marcado pelo temor fiscal que perdura desde que o presidente Jair Bolsonaro derrubou a 
ideia do Renda Brasil no dia 15. No trimestre, a Bolsa ficou praticamente estável. Em três meses, o principal 
índice acionário brasileiro caiu 0,48%. 
 
Lá fora, as bolsas americanas terminaram em alta graças ao tom otimista adotado pelo secretário do Tesouro 
do país, Steven Mnuchin, afirmando que os congressistas darão uma chance ao pacote multibilionário de 
estímulos contra os impactos do coronavírus. 
 
A fala do secretário, que garantiu haver um “compromisso razoável” desta vez, ajudou a tirar de lado o 
pessimismo que reverberava nos mercados após o debate agressivo entre os candidatos à presidência dos 
Estados Unidos, Donald Trump, do Partido Republicano, e Joe Biden, do Partido Democrata. 
 
Por aqui, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que nunca foi proposta da equipe econômica 
romper teto ou financiar programas de forma equivocada, em referência ao direcionamento de recursos para o 
Renda Cidadã com a limitação ao pagamento de precatórios. 
 
Em coletiva de imprensa, Guedes disse que seu time está estudando como fazer a fusão de 27 programas 
que já existem como forma de consolidar um programa de transferência de renda mais robusto, que 
represente uma aterrissagem após o fim do auxílio emergencial neste ano. 
 
Com estes e outros fatos e acontecimentos em setembro, o Fundo de Investimentos em Ações Amaril 
Franklin, não teve outro resultado, que não fosse similar ao caminho trilhado pelo Ibovespa mês passado. O 
Fundo entregou a seus cotistas, desvalorização inferior ao índice, de 3,89% no período. 
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Cenários & Acontecimentos 

 

Nubank anuncia aquisição de corretora 
O Nubank fechou a aquisição da corretora Easyinvest. O acordo foi assinado na noite da quinta-feira (10/09) e 
dá início à entrada da maior fintech do Brasil no mercado de investimentos. 
 
O negócio será concluído através do pagamento em dinheiro, e, sobretudo, trocas de ações; 
 
Segundo David Vélez, fundador e CEO da fintech, em entrevista à revista “Exame”, “estudamos o setor de 
investimentos com muito cuidado já há algum tempo e entendemos que ele é estratégico por várias razões”; 
 
A Easyinvest possui 1,5 milhão de clientes, com mais de R$ 20 bilhões sob custódia; 
 
A compra da corretora, por sua vez, fará com que o Nubank amplie as receitas com a oferta de produtos, 
como fundos de investimento(aproximadamente 450), além de intensificar a recorrência de uso dos serviços 
financeiros; 
 
Atualmente, a conta digital do Nubank possui 26 milhões de usuários. 
 
BTG Pactual lança BTG+, banco digital de varejo 
O BTG Pactual anunciou o lançamento do seu banco digital de varejo, BTG+, na segunda-feira (14). A nova 
marca está alinhada à estratégia de expansão da instituição, que apresenta hoje o BTG+, banco de varejo 
transacional completo, e também o BTG+ business, plataforma digital de soluções para pequenas e médias 
empresas. 
 
O presidente-executivo da instituição financeira, Roberto Sallouti, afirmou que a ferramenta oferece contas 
correntes gratuitas e cartões de crédito sem tarifas; 
 
“A novidade inclui ainda programa de fidelidade personalizado, plataforma de seguros e previdência, 
financiamento, Pix e conta salário. Outro serviço disponível é o Invest+, o programa de benefícios que não 
expira, ele rende. Ao utilizar o cartão de crédito do BTG+, parte do valor gasto pelo cliente é depositada 
automaticamente em um fundo do BTG, com rendimento diário”, destacou o BTG em comunicado; 
 
“Seremos o banco com o ecossistema de produtos e serviços financeiros digitais mais relevante do Brasil, 
centrado nas necessidades dos clientes de varejo e PMEs, impulsionado por tecnologia, balanço sólido e 
know-how, inovação e portfólio completo”, disse Amos Genish, sócio sênior do BTG Pactual e responsável 
pela Unidade de Varejo Digital do Banco (DRU, na sigla em inglês), em comunicado do banco à imprensa. 
 
Banco Inter chega a 7 milhões de correntistas 
Banco Inter informou no dia 18, que chegou a 7 milhões de correntistas. O banco múltiplo que tem sede em 
Belo Horizonte (MG)  é um dos primeiros bancos digitais do Brasil. 
 
O Banco Inter havia encerrado o mês de julho contabilizando 5,9 milhões de correntistas e logo depois 
alcançou os 6 milhões de correntistas, segundo informou a instituição, em nota enviada à CVM; 
 
Além disso, recentemente, o banco mineiro anunciou que seu Conselho de Administração deliberou sobre um  
aumento de capital de R$ 1,16 bilhão. O preço por unit foi estabelecido em R$ 62,49. 
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Localiza e Unidas assinam acordo de combinação de negócios 
Duas das maiores empresas da indústria anunciaram um acordo de incorporação de ações, estabelecendo os 
termos e condições para a implementação da combinação dos negócios das empresas, mediante a 
incorporação de ações da Unidas pela Localiza. 
 
Os acionistas da Unidas irão receber 0,44682380 ação ordinária de emissão da Localiza em substituição a 
cada 1 ação ordinária de emissão da Unidas por eles detidas na data de fechamento; 
 
A operação ainda depende da obtenção da aprovação dos acionistas das companhias em suas respectivas 
assembleias gerais de acionistas, além da aprovação da concretização do processo de incorporação pelo 
Cade. 
 
Alpargatas se desfaz de parceria com a Mizuno por R$ 200 milhões 
A Alpargatas, dona da Havaianas, deixou de ser parceira da Mizuno após 23 anos junto a marca. A Mizuno 
anunciou que sua parceira nova no Brasil passou a ser a Vulcabrás, que está aumentando a sua presença no 
setor de esportes. 
 
A Vulcabrás já possui algumas outras marcas do setor como a Olympikus e a Under Armours. No ano 
passado, a Mizuno faturou R$ 444 milhões no Brasil; 
 
A empresa destacou que a negociação não inclui fábricas. A Alpargatas também salientou que suas unidades 
com operações voltadas à Mizuno serão remodeladas para produzir Havaianas. A Vulcabrás 
produzirá Mizuno em suas próprias unidades; 
 
O presidente da Vulcabrás/Azaléia, Pedro Bartelle, falou, em nota, sobre os pontos fortes de sua empresa. “A 
Vulcabras Azaleia tem como diferenciais a flexibilidade na produção, a rapidez na reposição e a agilidade na 
distribuição. A rapidez de reposição da nossa empresa faz com que nossos clientes consigam se abastecer 
de maneira mais segura, sem ter que assumir compromissos com muita antecedência e, dessa maneira, 
possam planejar seu negócio de forma mais assertiva”, disse o executivo. 
 
 

 

Fleury lança plataforma digital 
A Fleury S.A. (FLRY3) comunicou, no dia primeiro de setembro, aos seus acionistas e ao mercado em geral, o 
lançamento da plataforma Saúde iD, empresa de tecnologia baseada na ciência de dados e inteligência 
artificial. 
 
“Investimos 50 milhões de reais para criar o maior ecossistema de saúde do País e mudar radicalmente o 
modo como a saúde é hoje consumida”, afirmou em nota, junto ao comunicado da empresa, o CEO da Saúde 
iD, Eduardo Oliveira; 
 
A Saúde iD foi lançada a partir da base de dados de SantéCorp (companhia do Grupo Fleury) e é uma 
plataforma que integra produtos e serviços de saúde, de modo a garantir mais qualidade e eficiência a toda a 
jornada do paciente; 
 
“A Saúde iD é uma plataforma que viabiliza interações que criam valor entre clientes e prestadores de serviço, 
integra produtos e serviços de saúde, garantindo mais qualidade e eficiência durante toda a jornada do 
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paciente – que está no centro da estratégia e da coordenação do cuidado”, informou a companhia do ramo de 
saúde; 
 
A Fleury pretende integrar todas as informações dos pacientes à plataforma. Assim, a pessoa poderá agendar 
e realizar teleconsultas, consultas presenciais, marcar e acessar resultados de exames diagnósticos, 
consultar seu prontuário eletrônico, auto gerenciar seus problemas de saúde e ainda, no futuro, ter acesso a 
um marketplace que oferecerá a venda e entrega de medicamentos e até kits de alimentação saudável, bens 
de consumo e outros produtos para adoção de hábitos saudáveis. 
 
Neon recebe aporte de US$ 300 milhões 
A fintech brasileira anunciou na última quarta-feira (03/09) que recebeu um aporte de cerca de R$ 1,6 bilhão 
em uma rodada de investimentos liderada pela General Atlantic. 
 
A rodada ainda teve a participação da BlackRock, Vulcan Capital, PayPal Ventures e Endeavor Catalyst, além 
de Monashees e Flourish Ventures, investidores de rodadas anteriores; 
 
Uber divulga parceria com digio para oferecer empréstimos aos motoristas 
O aplicativo Uber divulgou na sexta (18) sua parceria com o banco digital digio. O acordo tem a finalidade de 
oferecer empréstimos pessoais aos motoristas e entregadores da plataforma no Brasil. 
 
A parceria feita prevê que a linha de crédito pessoal tenha um valor entre R$ 1 mil a R$ 5 mil, com taxa de 
juros de 2,97% ao mês, com prazo de até 12 meses, informou a Uber; 
 
Segundo a diretora-geral da Uber no Brasil, Claudia Woods, ao falar sobre o propósito da parceria ressaltou 
que “um dos objetivos do programa é gerar fidelização”; 
 
Além disso, A Uber deverá vender uma fatia de sua participação na chinesa Didi Chuxing. O valor da venda 
deve ser de US$ 6,3 bilhões. A ideia da companhia é se desfazer de participações minoritárias para levantar 
recursos para a empresa. 
 
BR Partners cancela IPO por causa de baixa demanda 
O banco de investimento BR Partners decidiu, no dia 23/09, cancelar sua oferta pública inicial de ações. A 
instituição, porém, deve retomar a operação quando julgar as condições do mercado mais favoráveis. 
 
Estima-se que outras seis empresas que estão na lista para realizarem a abertura de capital estariam 
cogitando uma mudança nos seus planos. De acordo com uma fonte próxima ao assunto: “o mercado está 
muito seletivo e a volatilidade alta contribui para isso”; 
 
O IPO da BR Partners estava previsto para sexta-feira (25). A empresa estimava levantar cerca de R$ 590,7 
milhões em uma oferta primária; 
 
A ideia da companhia era utilizar os recursos da oferta para expandir seus negócios, principalmente nas áreas 
de Crédito Estruturado e Mercados de Capitais e Sales & Trading, que atualmente correspondem a uma parte 
considerada pequena nas receitas da instituição. 
 
 
 
 
 
Governo estende mais quatro parcelas do auxílio 
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O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciaram no dia 
primeiro de Setembro, a extensão do auxílio emergencial, conhecido como coronavoucher, por quatro meses, 
com parcelas de R$ 300. 
 
Segundo o presidente: “Não é um valor o suficiente muitas vezes para todas as necessidades, mas 
basicamente atende. O valor definido agora há pouco é um pouco superior a 50% do valor do Bolsa Família. 
Então, decidimos aqui, até atendendo a economia em cima da responsabilidade fiscal, fixá-lo em R$ 300”; 
O pronunciamento contou com líderes do centrão. 
 
Bolsonaro afirma que não intervirá nos preços dos alimentos 
O presidente Jair Bolsonaro afirmou, na noite do dia 09/09, que não intervirá nos preços dos alimentos “de 
jeito nenhum” 
 
A declaração foi dada logo após um órgão do Ministério da Justiça notificar empresas de produção e 
distribuição de alimentos solicitando informações sobre o aumento de preços dos alimentos da cesta básica 
brasileira; 
 
Embora Bolsonaro venha fazendo apelos aos supermercados pedindo a redução da margem de lucro em 
produtos da cesta básica, Sanzovo Neto disse que a margem de produtos básicos, como arroz, é muito baixa, 
em função da concorrência de mercado; 
 
Segundo ele, os donos de supermercados estão vendendo abaixo do que custaria para repor o produto. 
 
 

 

Indicadores econômicos 
A economia americana criou 749 mil vagas no setor privado em setembro, mostrou o Relatório de Emprego 
ADP. O número veio acima da mediana das projeções dos economistas compilada no consenso Bloomberg, 
que apontava para 649 mil novos postos de trabalho. 
 
Os EUA ainda divulgaram o Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, que registrou uma contração de 
31,4% em termos anualizados, mostrou a terceira estimativa do Departamento de Comércio. Segundo o 
consenso Bloomberg, a expectativa mediana dos economistas para o dado era de queda de 31,7% no PIB. 
 
Ainda entre os indicadores internacionais, a atividade industrial na China de setembro calculada pelo Índice 
Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) foi de 51,5 pontos, acima das expectativas dos analistas, e 
superior ao índice de 51,0 pontos visto em agosto. Leituras acima de 50 pontos indicam expansão ante o mês 
anterior. 
 
Berkshire Hathaway realiza investimentos no Japão 
No mesmo dia em que completou 90 anos, Warren Buffett anunciou que adquiriu uma participação de 
aproximadamente 5% em cada uma das cinco maiores companhias de comércio do Japão. 
 
No total, o investimento do Oráculo de Omaha nas empresas japonesas é avaliado em US$ 6,25 bilhões 
(cerca de R$ 33,69 bilhões); 
 

Mercado Internacional 
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Segundo Warren Buffett, a Berkshire realizou os investimentos nas empresas Itochu Corp., Marubeni Corp., 
Mitsubishi Corp., Mitsui & Co., Sumitomo Corp. ao longo de 12 meses, diretamente na Bolsa de Valores de 
Tóquio. 
 
Tais empresas são chamadas de “sogo shosha”. São conglomerados intensivos em importações, desde 
energia e metais preciosos, a alimentos e têxteis — para um país, o Japão, pobre em recursos naturais; 
 
“Estou muito satisfeito por ter a Berkshire Hathaway participando do futuro do Japão e das cinco empresas 
que escolhemos para investimento”, disse o investidor. 
 
Uber promete frota 100% elétrica em dois continentes até 2030 
A companhia de transporte por aplicativo se comprometeu na terça-feira dia 8 a tornar a sua frota na América 
do Norte e na Europa completamente elétrica até 2030. 
 
A promessa ocorre após um novo relatório revelar que as operações da Uber são mais prejudiciais ao meio 
ambiente do que a utilização de transporte privado; 
 
A companhia destacou que as taxas de emissão de suas corridas são 41% superiores em comparação com 
um veículo de ocupação média em vista do tempo despendido sem passageiros no carro, como no intervalo 
gasto para buscar um cliente; 
 
Nesse sentido, a Uber informou que espera atingir o patamar de 50% das viagens realizadas com veículos 
elétricos, até 2025, nas cidades de Amsterdã, Berlim, Bruxelas, Lisboa, Madri e Paris; 
 
O movimento acontece após a divulgação do primeiro relatório de impacto ambiental produzido pela Uber, 
baseado em dados coletados de cada uma das corridas nos Estados Unidos e no Canadá entre 2017 e 2019, 
abrangendo cerca de 4 bilhões de viagens. 
 
China prefere proibição do TikTok nos EUA a venda forçada 
Segundo a Reuters, o governo chinês se opõe a uma venda forçada das operações do TikTok nos Estados 
Unidos e entende ser melhor ver a rede social banida do país. 
 
As autoridades chinesas consideram que uma venda forçada pintaria um quadro de fraqueza sobre a imagem 
da controladora do TikTok, ByteDance, e da própria China em relação ao governo norte-americano, disseram 
as fontes. 
 
A potência asiática está disposta a utilizar as revisões realizadas em uma lista de exportações de tecnologia, 
em 28 de agosto, para retardar qualquer acordo de compra firmado pela ByteDance, se necessário. 
 
Em meio a acusações de fraude, CEO da Nikola renuncia 
Trevor Milton anunciou sua renúncia ao cargo após ser acusado, junto à empresa, de ter proferido 
informações falsas a investidores. De acordo com a companhia, Milton será substituído por Stephen Girsky, 
ex-executivo da General Motors que já fazia parte do conselho. 
 
A Nikola está no radar do mercado desde que a Hindenburg Research, consultoria financeira investigativa, 
divulgou um relatório no início deste mês sobre possíveis afirmações exageradas sobre a existência da 
tecnologia alegada pela empresa, e quanto ela seria proprietária da mesma; 
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Foram levantados questionamentos acerca da capacidade da companhia em produzir veículos e questões 
sobre sua reivindicação de possuir tecnologia proprietária, levando a SEC e o Departamento de Justiça dos 
Estados Unidos a investigarem se a Nikola, de fato, enganou seus investidores; 
 
Milton afirmou, por meio de um comunicado, que solicitou à diretoria da empresa que acatasse sua renúncia 
para que o foco do negócio se concentrasse na Nikola, e não nele; 
 
Embora a Nikola tenha chamado atenção dos investidores com sua proposta arrojada e futurística, a 
companhia ainda não produziu sequer um veículo. O intuito da companhia de montar caminhões e a 
infraestrutura de carregamento para alugá-los a potenciais clientes empresariais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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