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O Ibovespa subiu 10% no último mês, apesar do sentimento negativo compartilhado 
por empresas, gestores, governos e corretoras. Não identificamos sentimento 
positivo em nenhuma das 127 transmissões de eventos – as lives – dos canais de 
investimento brasileiros. 

Nós fizemos, então, a seguinte pergunta: o otimismo ou o pessimismo das lives são 
úteis para a previsão do comportamento do mercado acionário? Para responder a 
essa pergunta, recorremos à mineração de textos. 

A mineração de textos é uma técnica de análise que deverá ganhar uma importância 
cada vez maior na gestão de recursos. Nesta edição do Âmago Extra, usamos essa 
metodologia para estudar eventos disponibilizados em canais de investimento e de 
governos no YouTube. 

Para estudar as mais de 160 horas de vídeos de forma sistemática, baixamos a 
transcrição de cada uma das transmissões, atribuímos categorias e subcategorias a 
cada evento, limpamos o texto de ruídos – em um processo chamado tokenização – e 
processamos o texto, usando o algoritmo de redes neurais para análise de 
sentimentos do Google. Por fim, realizamos uma análise estatística dos dados. 

Obtivemos os seguintes resultados: 

 Canais de Investimentos (amostra = 127 vídeos): o sentimento foi negativo 
em 82% do período, e neutro nos outros 18%. As corretoras de valores foram 
o grupo com menor sentimento negativo. 

o Especialistas Setoriais (amostra = 15): é a categoria mais negativa e 
com menor dispersão de sentimentos, o que pode estar associado à 
linguagem mais técnica e ao viés crítico adotados por esses 
profissionais. O sentimento foi negativo em 91% dos dias, e neutros 
nos demais. 

o Empresas (amostra = 43): foi a segunda categoria com sentimento 
mais negativo, porém com baixa dispersão. O sentimento desta 
categoria mostrou certa melhora a partir do dia 5 de abril, mas não 
podemos afirmar que foi uma tendência. O sentimento foi negativo 
em 87% dos dias, e neutro nos demais. 

o Gestores (amostra = 27): o sentimento expressado pelos gestores 
nos eventos transmitidos pela internet também oscilou diversas 
vezes ao longo do mês, mas com amplitude muito menor do que a 
das corretoras. O sentimento foi negativo em 78% dos dias, e neutro 
nos demais. 

o Governo Brasileiro (amostra = 13): é o segundo grupo menos 
pessimista, com sentimento negativo em 78% dos dias, e neutro nos 
demais. 



o Corretoras (amostra = 29): apesar de ser a categoria menos 
pessimista na média do período, identificamos que elas foram o 
segmento que mais apresentou dias de sentimento de extremo 
pessimismo, e suas opiniões apresentaram mais oscilações no 
período. O sentimento foi negativo em 70% dos dias, e neutro nos 
demais. 

 Governo Americano (amostra = 40): analisamos dezenas de áudios das 
coletivas de imprensa concedidas pelo presidente americano, Donald Trump, 
e pelo governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo. Observamos grande 
diferença entre a mensagem que cada um deles buscava passar. 

o Trump (amostra = 25): as coletivas concedidas pelo presidente 
Donald Trump tiveram tom neutro em mais de 80% das ocasiões, 
indicando uma clara preocupação de transmitir uma mensagem de 
tranquilidade para a população. O sentimento foi negativo em 
apenas 12% dos dias, e positivo nos demais 8%. 

o Cuomo (amostra = 15): as coletivas concedidas pelo governador de 
Nova Iorque, ao contrário das de Donald Trump, têm como 
características: o sentimento predominantemente negativo, muitos 
dias de pessimismo extremo e constante oscilação na carga 
emocional. O sentimento foi negativo em 81% dos dias, neutro em 
13%, e positivo em 6%. 

Com base nos resultados acima, concluímos: 

 Sinal: não conseguimos identificar uma associação clara entre a evolução do 
grau de pessimismo no discurso de cada categoria e a performance da bolsa. 

 Ruído: as corretoras de valores, nitidamente, têm maior variação na 
intensidade do sentimento; enquanto o sentimento dos especialistas variou 
pouco no período analisado. 

 Diferenciação de Setores: os setores que tiveram eventos com sentimento 
mais negativo foram o de construção, o de varejo e o elétrico; enquanto os 
que tiveram sentimento mais positivo foram os de alimentos e tecnologia. 

 Marketing Político: a análise dos discursos de políticos americanos identifica 
que o presidente Trump buscou passar uma mensagem constante de 
tranquilidade, enquanto o governador Cuomo demonstra sentimentos 
negativos, com bastante variação na sua intensidade. 

Embora a amostragem utilizada para o estudo seja pequena e ainda pouco explicativa 
para o momento, estamos cada vez mais entusiasmados com o uso de tecnologia na 
realização das tarefas complexas, como analisar sistematicamente centenas de horas 
de entrevistas. 
 
Ferramentas de análise, como a mineração de textos, estão sofisticando a maneira 
como a atividade de gestão de fundos desenvolve-se. O aperfeiçoamento de nossos 
algoritmos, associado a uma base de dados cada vez maior, permite-nos ter 
indicadores proprietários na análise de oportunidades de investimento. 
 
Agradecemos a todos os cotistas, que nos confiam a missão de alocar seus recursos. 
 
Âmago Capital 
 



Anexo 1 – Gráficos do Score de Sentimento 
 
Figura 1 Todas as Videoconferências, Exceto Donald Trump e Andrew Cuomo 
 

 
 
Fonte: Âmago Capital, Youtube 

 
Figura 2 Todas as Videoconferências, Exceto Gestores, Donald Trump e Andrew 
Cuomo 
 

 
 
Fonte: Âmago Capital, Youtube 

 
Figura 3 Videoconferências com Especialistas Setoriais 
 

 
 
Fonte: Âmago Capital, Youtube 

 
 



Figura 4 Videoconferências com Funcionários do Governo Brasileiro 
 

 
 
Fonte: Âmago Capital, Youtube 

 
Figura 5 Videoconferências com Gestores de Fundos 
 

 
 
Fonte: Âmago Capital, Youtube 

 
Figura 6 Videoconferências com Executivos de Empresas 
 

 
 
Fonte: Âmago Capital, Youtube 

 
 
 
 
 



Figura 7 Videoconferências com Corretoras Brasileiras 
 

 
 
Fonte: Âmago Capital, Youtube 

 
 
Figura 8 Videoconferências/Pronunciamentos do Presidente Donald Trump 
 

 
 
Fonte: Âmago Capital, Youtube 

 
 
Figura 9 Videoconferências/Pronunciamentos Governador NY Andrew Cuomo 
 

 
 
Fonte: Âmago Capital, Youtube 

 
 
 



Anexo 2 – Nuvem de Palavras 
 
Figura 10 Videoconferências em Português 
 

 
Fonte: Âmago Capital, Youtube 

 
Figura 11 Videoconferências em Inglês (Ex-Donald Trump e Andrew Cuomo) 
 

 
Fonte: Âmago Capital, Youtube 

 
Figura 12 Videoconferências/Pronunciamentos Donald Trump 
 

 
Fonte: Âmago Capital, Youtube 

 
Figura 13 Videoconferências/Pronunciamentos Andrew Cuomo 
 

 
Fonte: Âmago Capital, Youtube 

 
 
 



Início do fundo* Benchmark3 IPCA + X

Taxa de administração1 Cota de aplicação

Taxa de administração máxima2 Cota de resgate D+30

Taxa de performance3 Liquidação D+30+2 dias 
úteisAplicação inicial Taxa de saída antecipada Não Há

Classificação ANBIMA4

Movimentação mínima Patrimônio líquido em 
Saldo Mínimo Patrimônio líquido médio do mês
Gestor Patrimônio líquido médio em 12 meses
Administrador Perfil de Risco:
Auditor Custodiante
CNPJ do fundo IOF Não Há
Bloomberg AMAGOLN <BZ> <Equity> Imposto de Renda

 Jan  Fev  Mar  Abr*  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  Ano*  Acumulado* 
 Âmago Long-Biased FIC FIA 2,16% -5,76% -3,07% 3,71% -2,17% 0,55% 9,94% 2,66% 2,25% 9,87% 9,87%

IPCA + X3 0,52% 0,82% 1,69% 0,79% 0,39% 0,88% 0,91% 0,20% 0,57% 6,96% 6,96%

Âmago Long-Biased FIC FIA 7,42% 0,77% -0,40% -1,51% 1,31% 2,90% 1,76% -0,61% 2,48% 2,33% 2,75% 5,62% 27,42% 40,00%

IPCA + X3 0,76% 0,83% 1,13% 0,99% 0,57% 0,39% 0,56% 0,47% 0,30% 0,47% 0,84% 1,49% 9,15% 16,75%

Âmago Long-Biased FIC FIA 0,45% -8,73% -21,69% 9,71% -21,24% 10,26%

IPCA + X3 0,49% 0,48% 0,35% 0,05% 1,38% 18,36%

ÂMAGO LONG-BIASED FIC FIA

R$ 5.000,00
Horário limite para aplicação e resgate  Diário até 14h00 Ações Livre

 20% do que exceder 100% IPCA + X.  

Abril 2020

Objetivo Público Alvo
O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de
cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos predominantemente no
mercado de ações no Brasil, com o objetivo de prover aos cotistas rendimentos
superiores à taxa de juros de longo prazo.

O FUNDO tem como público alvo exclusivamente os investidores qualificados, que
buscam rentabilidade de suas cotas no longo prazo.

Informações Gerais
05/04/2018

 1,34% a.a D+1 da efetiva disponibilidade dos recursos
 1,50% a.a 

R$ 1.000,00 R$ 34.169.860,7730/04/2020
R$ 1.000,00 R$ 32.714.107,58

 Âmago Gestão de Investimentos Ltda R$ 36.858.207,17
 BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A 4 - Agressivo

KPMG Auditores Independentes BNY Mellon Banco S.A

29.562.563/0001-55
  15% sobre o ganho nominal, calculado e recolhido no resgate

Rentabilidade (%)

2A taxa de administração máxima incorrida pelo FUNDO engloba a taxa de administração paga pelo FUNDO e as taxas de administração pagas pelos fundos nos quais o FUNDO eventualmente aplique seus recursos, observado o disposto no
§ 6º, art. 85 da ICVM 555.

3O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente como parâmentro de performance, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao final do semestre, e
tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela
ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço http://www.anbima.com.br/ima/ima.asp (“Parâmetro”). A taxa de performance é paga semestralmente nos meses de
junho e dezembro.

A Âmago Gestão de Investimentos Ltda ("Âmago Capital") não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente
informativo e não devem ser entendidas como recomendação, oferta ou análise para investimentos. Leia sempre o REGULAMENTO e FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES do fundo de investimento antes de aplicar seus
recursos, com especial atenção sobre os aspectos de risco relacionados ao investimento. Os fundos geridos utilizam estratégias que podem resultar em perdas patrimoniais significativas para seus cotistas. Ao investidor cabe a
responsabilidade de se informar sobre eventuais riscos previamente à tomada de decisão sobre investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento é
recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.  Para informações  obrigatórias acesse o website no endereço http://amagocapital.com.br/infos-gerais/  .
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4O detalhamento da classificação Anbima encontra-se no Formulário de Informações Complementares, que pode ser acessado no website no endereço http://amagocapital.com.br/infos-gerais/  .

Gráfico da Performance Portfolio

Para maiores informações, favor contactar:
contato@amagocapital.com.br      Tel: +55 11 3181-8393      www.amagocapital.com.br 
1Além da taxa de administração e, se for o caso, taxa de performance, ingresso e saída estabelecidas no regulamento do FUNDO, o FUNDO incorrerá nas taxas de administração, performance, ingresso e saída, se for o caso, cobradas pelos
fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento nos quais aplica seus recursos, inclusive fundos administrados e/ou geridos pela ADMINISTRADORA e pela GESTORA do FUNDO, ou empresas do seu
grupo econômico, de forma direta ou indireta. Consulte o regulamento do FUNDO para mais informações.
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Amago LB FIC FIA IPCA + Yield IMA-B 5+

Consumo Não-
Cíclico; 23,6%

Bancos e serviços 
financeiros; 18,1%

Commodities;
14,1%Saúde; 9,5%

Caixa; 6,8%

Consumo Cíclico; 
7,1%

T.I.;
8,3%

Utilities;
4,5%

Energia; 7,9%

Indústria; 
2,7%

Imobiliário; -2,5%



Início do fundo* Benchmark Ibovespa

Taxa de administração1 Cota de aplicação

Taxa de administração máxima2 Cota de resgate D+30

Taxa de performance3 Liquidação D+30+2 dias 
úteisAplicação inicial Taxa de saída antecipada Não Há

Classificação ANBIMA3

Movimentação mínima Patrimônio líquido em 
Saldo Mínimo Patrimônio líquido médio do mês
Gestor Patrimônio líquido médio em 12 meses
Administrador Perfil de Risco:
Auditor Custodiante
CNPJ do fundo IOF Não Há
Bloomberg AMAGOL2 <BZ> <Equity> Imposto de Renda

 Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set*  Out  Nov  Dez  Ano*  Acumulado* 
Âmago Long-Biased II FIC FIA 3,09% 2,50% 2,64% 6,51% 15,52% 15,52%
Ibovespa 3,57% 2,36% 0,95% 6,85% 14,35% 14,35%

Âmago Long-Biased II FIC FIA -0,07% -8,61% -21,65% 9,58% -21,59% -9,43%
Ibovespa -1,63% -8,43% -29,90% 10,25% -30,39% -20,40%

ÂMAGO LONG-BIASED II FIC FIA

 20% do que exceder 100% do Ibovespa 

Abril 2020

Objetivo Público Alvo
O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de
cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos predominantemente no
mercado de ações no Brasil, com o objetivo de prover aos cotistas rendimentos
superiores ao Ibovespa.

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral.

Informações Gerais
30/08/2019

 2,00% a.a D+1 da efetiva disponibilidade dos recursos
 2,16% a.a 

R$ 5.000,00
Horário limite para aplicação e resgate  Diário até 14h00 Ações Livre

R$ 1.000,00 30/04/2020 R$ 3.275.137,50
R$ 1.000,00 R$ 3.064.568,98

 Âmago Gestão de Investimentos Ltda R$ 2.138.636,95
 BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A 4 - Agressivo

KPMG Auditores Independentes BNY Mellon Banco S.A

31.724.793/0001-15
  15% sobre o ganho nominal, calculado e recolhido no resgate

Rentabilidade (%)
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Gráfico da Performance Portfolio

3O detalhamento da classificação Anbima encontra-se no Formulário de Informações Complementares, que pode ser acessado no website no endereço http://amagocapital.com.br/infos-gerais/  .

A Âmago Gestão de Investimentos Ltda ("Âmago Capital") não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente
informativo e não devem ser entendidas como recomendação, oferta ou análise para investimentos. Leia sempre o REGULAMENTO e FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES do fundo de investimento antes de aplicar seus
recursos, com especial atenção sobre os aspectos de risco relacionados ao investimento. Os fundos geridos utilizam estratégias que podem resultar em perdas patrimoniais significativas para seus cotistas. Ao investidor cabe a
responsabilidade de se informar sobre eventuais riscos previamente à tomada de decisão sobre investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento é
recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.  Para informações  obrigatórias acesse o website no endereço http://amagocapital.com.br/infos-gerais/  .
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Para maiores informações, favor contactar:
contato@amagocapital.com.br      Tel: +55 11 3181-8393      www.amagocapital.com.br 
1Além da taxa de administração e, se for o caso, taxa de performance, ingresso e saída estabelecidas no regulamento do FUNDO, o FUNDO incorrerá nas taxas de administração, performance, ingresso e saída, se for o caso, cobradas pelos
fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento nos quais aplica seus recursos, inclusive fundos administrados e/ou geridos pela ADMINISTRADORA e pela GESTORA do FUNDO, ou empresas do seu
grupo econômico, de forma direta ou indireta. Consulte o regulamento do FUNDO para mais informações.
2A taxa de administração máxima incorrida pelo FUNDO engloba a taxa de administração paga pelo FUNDO e as taxas de administração pagas pelos fundos nos quais o FUNDO eventualmente aplique seus recursos, observado o disposto no
§ 6º, art. 85 da ICVM 555.
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