22 de novembro de 2021,

Hidrovias do Brasil S.A.
A Hidrovias do Brasil, é uma empresa com apenas 1 ano como Companhia Aberta, pertence a um setor com bastante
potencial de desenvolvimento no Brasil, o setor de Infraestrutura e logística.
A HBSA3 possui bons projetos em desenvolvimento, contribui para isso, a informação de que o Brasil possui umas
das maiores bacias hidrográficas do mundo, tem um grande potencial de crescimento do transporte hidroviário.
Este modal logístico é considerado, juntamente com o modal ferroviário, uma das melhores soluções tanto na
avaliação do custo X benefício, quanto nos impactos ao meio ambiente.
O setor de logística e transportes foi bastante prejudicado pela Pandemia do COVID-19, em função da forte retração
econômica e redução da movimentação de cargas. Aliado a isso, a Hidrovias possui projetos em desenvolvimento
que também foram impactados, influenciando negativamente seus números.

Gráfico (HBSA3)

Gráfico Candlestick diário com MME 5/10 dias da Hidrovias
Obs.: Empresa nova em bolsa, não possui grande histórico de cotações para Análise Técnica.

Fonte: Economatica

Principais Indicadores (HBSA3)

Lâmina Hidrovias

Fonte: Economatica

A navegação fluvial e de cabotagem no Brasil é bem subaproveitado no Brasil. É considerado o sistema mais barato
e limpo, contudo, o de menor participação no transporte de mercadoria no Brasil. Isto ocorre devido a vários fatores.
Muitos rios do Brasil são de planalto, por exemplo, apresentando-se encachoeirados. Portanto, dificultam
a navegação. É o caso dos rios Tietê, Paraná, Tocantins e Araguaia.
Merece destaque, que boa parte dos rios navegáveis brasileiros estão na região norte do país, o transporte nessa
região é subaproveitado, por não haver, mercados produtores e consumidores de peso. Os trechos hidroviários mais
importantes, do ponto de vista econômico, encontram-se no Sudeste e no Sul do País. O pleno aproveitamento de
outras vias navegáveis depende de grandes investimentos em construção de eclusas, grandes obras de dragagem e,
principalmente, de portos que possibilitem a integração intermodal.
Acreditamos que a Hidrovias do Brasil é uma boa opção para compor uma carteira com operações de curto prazo. O
papel apresenta potencial de recuperação, com oportunidade de venda entre de R$ 4,00 e R$ 4,50. Para carteiras
de médio/longo prazos, o cenário encontra-se bastante desafiador, depende de grandes incentivos do Governo
Federal para investimentos e desenvolvimento do setor para a expansão de sua capilaridade, de forma a tornar-se
um modal bem competitivo em relação às tradicionais modalidades de transporte. E assim, transformar-se em uma
cia. com grande e sustentável geração de riqueza e compor as carteiras de maturação dos principais fundos de
Investimento. Devemos ainda, destacar um ponto desfavorável para o desenvolvimento da cia. e do setor, a opção
do Governo Federal em incentivar e estimular o desenvolvimento do também defasado setor de transporte ferroviário.
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