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Gráfico (AMBP3) 

 

Gráfico Candlestick diário com MME 5/10 dias da AMBP3                                                                                                                                   Fonte: Economatica     
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Principais Indicadores (AMBP3) 

 

 

Lâmina da Ambipar                                                                                                                                                                                               Fonte: Economatica 
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A Ambipar é uma empresa integrada que oferece soluções completas de gestão ambiental, desde operação com 
resíduos e resposta a emergências e desastres ambientais, passando por prevenção a acidentes e treinamento. Vem 
sendo considerada por diversos players do mercado, como a “empresa do futuro”, devido à grande e crescente 
importância que os temas “meio ambiente” e “sustentabilidade” vêm ganhando no mundo corporativo, político e na 
sociedade em geral, nacional e internacionalmente. 
 
A pauta é conhecida pela sigla “ESG” (governança ambiental, social e corporativa, na sigla em inglês), grande parte 
do expressivo crescimento da cia. deve-se ao ESG ter se tornado protagonista e tema central de nosso tempo e 
gerações futuras. Aliado a isto e seu recente IPO que completou 1 ano em julho passado, após 26 anos de fundação 
da empresa, já foram realizadas: a compra de sete unidades de Resposta a Emergências (ER) em 10 locais 
estratégicos com receita estimada de US$ 72 milhões para o final de 2022; preparação para lançar um call 
center próprio para emergências de materiais perigosos. 
 
Com a conquista do contrato de 10 anos para operar o maior centro de treinamento ER do mundo no Colorado – 
EUA, a Ambipar será a responsável pela capacitação técnica e operacional de profissionais de emergência. Ela 
também fornecerá serviços de atendimento emergencial nas instalações do complexo que pertence ao Governo 
Federal dos Estados Unidos, este feito, contribui para posicionar a marca Ambipar nos EUA como um provedor 
confiável de serviços de resposta a emergências, que é de valor inestimável para a empresa consolidar sua operação 
de resposta a emergências naquele mercado. 
 
Após apresentarmos a empresa, seu negócio e informações que consideramos relevantes,  
seguem seus números de destaque do 2º Trimestre/21 
 

  
 
Fonte: https://ri.ambipar.com/ 

A empresa vem apresentando continuamente, crescimento de receita, rentabilidade e margens e dois dígitos desde 
o ano de 2017, com grande destaque para o período pós IPO (2020/2021), quando foram intensificados os processos 
de aquisição e expansão da empresa, chegando a 18 países e 300 unidades operacionais. 
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O gráfico do papel, nos mostra um patamar atrativo de compra para curto/médio prazo, apenas entre R$ 58,00 e R$ 
54,50, devido à perda de força compradora em função das circunstâncias de instabilidade do mercado para o 
momento. Sua venda potencial está nos patamares entre R$ 66,50 e R$ 71,00. 
 
Finalizando, reiteramos nosso apreço pelo vasto potencial de geração de riqueza do setor. A Ambipar, encontra-se 
bem posicionada estrategicamente para que possa ter a oportunidade de ser considerada pelo investidor, como uma 
“empresa do futuro” ou um “papel para guardar”.  
 
 
 
D I S C L A I M E R 

Departamento de Research Amaril Franklin Corretora 

Eduardo Rodrigues Machado  

                 CNPI   

                                                                                        

Resolução CVM Nº 20/2021  

Em conformidade com as disposições do art.21 da Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, 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 Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, 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 consequentes 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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