
 

 

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                                                                             Fonte: Economatica     

Obs.: Empresa nova em bolsa, não possui grande histórico de cotações para Análise Técnica.    

mailto:contato@amarilfranklin.com.br?subject=Carta%20Mensal
tel:3132358100
https://www.instagram.com/amarilfranklincorretora/
https://twitter.com/amaril_franklin
https://www.linkedin.com/company/2261730
https://www.facebook.com/Amaril-Franklin-Corretora-de-T%C3%ADtulos-e-Valores-290727737609520/


 

 

 

Principais Indicadores (HBSA3) 

 

 

Lâmina Hidrovias                                                                                                                                                Fonte: Economatica 

 

 

 

 

mailto:contato@amarilfranklin.com.br?subject=Carta%20Mensal
tel:3132358100
https://www.instagram.com/amarilfranklincorretora/
https://twitter.com/amaril_franklin
https://www.linkedin.com/company/2261730
https://www.facebook.com/Amaril-Franklin-Corretora-de-T%C3%ADtulos-e-Valores-290727737609520/


 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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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