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Ibovespa: Inicia o ano com tendência neutra 

O Ibovespa trabalha acima do suporte dos 108.000 e após um movimento de reação (não convincente), tem 

próximo objetivo apontando para os 112.500 pts. Do lado inferior, eventual retorno abaixo dos 108.000 seria 

considerado baixista, já que neste caso o índice poderia partir em busca do segundo objetivo da formação 

“ombro-cabeça-ombro” que projetaria na região dos 95.200 (mínima do ano), encontrando apoios intermediários 

em 103.000, 101.600 e 98.000 pts. 
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        Maurício A. Camargo*, Henrique P. Colla e Ernani Reis 
        *Analista de valores mobiliários credenciado responsável pelas declarações nos termos do 

Art. 21 da Resolução Nº20 da CVM 
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Dolar 

O dólar iniciou uma reação a partir da base da grande congestão triangular que ofereceu suporte na linha dos 

5,11 e vai em direção ao teto desta estrutura, que projeta hoje em 5,49. Seria a quebra definitiva deste último 

ponto que liberaria o ativo novamente para a tendência de alta no curto prazo. 

 

Standard & Poor’s 500 Index  

O SP500 segue com formação de topo na linha dos 4.085 e pode recuar, inicialmente até o suporte que ficou 

marcado aos 3.739, podendo, no entanto, perder este nível nos próximos dias para partir em busca de próximos 

objetivos que projetariam em 3.525 e 3.393 pts. 

 



 

 

 
 

Recomendação do dia* 
 

Rede D’Or ON 

VENDA: RDOR3 a 29,54 com primeiro objetivo aos 29,19 (ganho estimado entre +0,69% e +1,18%) e um 

segundo aos 28,04 (ganho estimado entre +4,60% e +5,08%).  

O stop ficaria marcado em 30,43 (perda estimada entre -3,01 e -3,53%). 

 

*Operação de SWING CURTO aguardando ponto de entrada (com margem de entrada de até 0,50% abaixo do ponto de entrada 

sugerido), válida apenas para o próximo pregão (02/01/2023).  

**Caso o stop ou o objetivo sejam atingidos antes do preço de entrada, a operação não será validada.  Sugestão de saída 

parcial de 50% em cada objetivo. Caso o primeiro objetivo seja atingido, ajustar o stop para o preço de entrada 

 

 

objetivo 1: 29,19 

objetivo 2: 28,04 

A RDOR3 pode ter respeitado mais uma vez o teto do canal 

de baixa que passava na região dos 31,00. 

31,00 



 

 

Gráfico diário: A MGLU3 recuperou o suporte aos 

2,57, mas mantém uma formação negativa enquanto 

permanecer abaixo dos 3,07. A perda definitiva dos 

2,35 (mínima do ano), liberaria o ativo para uma 

venda mais forte, que teria próximo objetivo na 

região dos 2,01.   

Gráfico mensal: Para uma análise de médio prazo, a 

MGLU3 sinaliza formação de fundo principal na 

região dos 2,10. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
          

 

 

 

Vale ON (VALE3) 

 

 

Vale ON – VALE3 

Gráfico diário: A VALE3 tenta o rompimento dos 

89,20 e precisaria confirmar este movimento para 

poder seguir até o próximo objetivo que projetaria 

em 90,86. Do lado inferior, no caso de um retorno 

baixo dos 86,93, o ativo reverteria para baixa e 

apenas encontraria suporte aos 79,77.  

Gráfico mensal: No médio prazo, a VALE3 tem 

possível formação do tipo “topo duplo”, figura de 

reversão baixista, que pode leva-la novamente até a 

região dos 56,80.  

 

 

Suporte 

 

Cotação Resistência 

79,77 88,88 89,20 

Tendência 

Neutra 
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Vale ON – VALE3 

Magazine Luiza ON (MGLU3) 

Ambev ON – ABEV3 Suporte 

 

Cotação Resistência 

2,35 2,74 3,07 

Tendência 

Baixa 



 

 

  
B3 ON (B3SA3) 

 

Gráfico diário: A B3SA3 segue forçando a 

resistência aos 13,45 e caso não consiga vencer este 

ponto nos próximos dias e volte a recuar, 

encontraria suporte aos 12,68. Mais abaixo, o ativo 

passaria a mirar novamente nos 10,96 (fundo 

recente). 

Gráfico mensal: No médio prazo (gráfico mensal), a 

B3SA3 respeitou o teto da grande congestão 

triangular que passava na região dos 15,64 e 

encontra agora espaço para queda em direção à 

base desta estrutura.  

 

Ambev ON (ABEV3) 

 

Suporte 

 

Cotação Resistência 

12,68 13,21 13,45 

Tendência 

Neutra 

Suporte 

 

Cotação Resistência 

14,10 14,52 15,12 

Tendência 

Baixa 

Gráfico diário: A ABEV3 segue recuando em direção 

ao próximo apoio que ficou marcado em 14,10 e na 

perda deste nível, passaria a mirar nos 13,08. Do lado 

superior a resistência está na linha dos 15,12 e mais 

acima, o ativo ainda encontraria forte barreira para 

retomada da alta nos 16,38.  

Gráfico mensal: No médio prazo, a ABEV3 trabalha 

próximo à base de uma formação triangular que 

oferece principal suporte na região dos 13,10. 



 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrobras PN (PETR4) 

 

Suzano ON – SUZB3 Gráfico diário: A PETR4 ensaia formação de topo na 

região dos 25,22 e pode ganhar força vendedora nos 

próximos dias, inicialmente para buscar suporte aos 

23,26. Do lado superior, apenas a quebra 

convincente dos 25,22, liberaria o ativo novamente 

para a retomada do viés positivo.  

Gráfico mensal: Sob a ótica de médio prazo, a 

PETR4 atingiu a média móvel de 21 meses aos 20,50, 

iniciando um movimento que pode ser apenas um 

repique de curto prazo. 

 

 

Itaú PN (ITUB4) 

 

Petrobras PN – PETR4 

Suporte 

 

Cotação Resistência 

24,12 25,00 25,38 

Tendência 

Baixa 

Suporte 

 

Cotação Resistência 

23,26 24,50 25,22 

Tendência 

Neutra 

Gráfico diário: A ITUB4 segue com formação de 

topo em seu gráfico diário e mantendo-se abaixo de 

25,38, pode corrigir até 24,12, ou estender a busca 

em direção ao fundo de curto prazo recentemente 

formado na linha dos 22,65. 

Gráfico mensal: No gráfico em escala mensal, a 

ITUB4 iniciou uma reação após ter atingido a base de 

seu canal de alta de médio prazo na região dos 21,70.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confira aqui nosso Guia de Ações com recomendações e múltiplos das empresas de nossa cobertura. 

Confira aqui outros destaques corporativos. 

Confira aqui o calendário de divulgação de Resultados Corporativos do 2º Trimestre de 2021. 
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 Este relatório foi preparado pela equipe de análise de investimentos da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Ágora), sociedade sob controle indireto do Banco Bradesco S.A. O presente relatório se destina ao uso 

exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Ágora. 

A distribuição desse relatório é realizada somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta ou recomendação de qualquer valor mobiliário. As informações contidas neste relatório são consideradas 

confiáveis na data de sua publicação, entretanto, não representam por parte da Ágora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados. As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são 

baseadas no julgamento dos analistas de investimento envolvidos na sua elaboração e são limitadas às companhias e aos ativos objetos de sua análise nos termos da Resolução CVM nº 20, e estão, portanto, sujeitas a modificações 

sem aviso prévio. 

Este relatório foi preparado com base em análises grafistas dos analistas da Ágora, as quais podem divergir de análises fundamentalistas sobre o mesmo ativo, visto que referidas análises consideram horizontes temporais, estratégias 

e métodos de avaliação distintos. 

Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do Art. 21 da Resolução N° 20: 

O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e 

autônoma, inclusive em relação à Ágora, à Bradesco Corretora, ao BBI e demais empresas do Grupo Bradesco. 

A remuneração do(s) analista(s) de investimento está, direta ou indiretamente, influenciada pelo resultado proveniente dos negócios e operações financeiras realizadas pela Ágora, Bradesco Corretora e BBI.  

Declarações nos termos do Art. 22 da Resolução Nº 20: 

Ágora, Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do grupo Bradesco têm interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários objeto de análise. 

O Bradesco BBI está participando como coordenador na oferta pública de distribuição de JHSF Participacoes S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Nos últimos 12 meses, o Bradesco BBI participou como coordenador nas ofertas públicas de distribuição de títulos e valores mobiliários das companhia e/ou prestou serviços de outra natureza para as seguintes empresas: AES Brasil 

Energia S.A., Alpargatas S.A., B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão,, Banco Pan S.A. , BRF S.A., C&A Modas S.A., CCR S.A., Centrais Elétricas Brasileiras S.A, Companhia Brasileira de Aluminio., CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia 

Eletrica Paulista., Diagnosticos da América S.A., Dimed S.A., Distribuidora de Medicamentos, Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., Energisa S.A., Eneva S.A., Guararapes Confecções S.A., Hypera S.A., Iguatemi S.A.,Iochpe Maxiom 

S.A., Light Serviços de Eletricidade S.A., Kora Saúde Participações S.A., Localiza Rent A Car S.A., MPM Corporeos S.A., Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, Positivo Tecnologia S.A., Qualicorp 

Consultoria e Corretora de Seguros S.A., Raizen Energia S.A.., Randon SA Implementos e Participações., Rede D'or São Luiz S.A., Sendas Distribuidora S.A., Telefônica Brasil S.A., Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., Unidas S.A., 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A., Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. e Yduqs Participacoes S.A. 

Nos últimos 12 meses, a Ágora e/ou a Bradesco Corretora participaram, como instituições intermediárias, das ofertas públicas de títulos e valores mobiliários das companhias: AES Brasil Energia S.A., Allied Tecnologia S.A., Alpargatas 

S.A., B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, Banco Pan S.A., BRF S.A., C&A Modas S.A., CCR S.A., Centrais Elétricas Brasileiras S.A, Companhia Brasileira de Aluminio., CSHG Logísitca - FII, CSHG Recebiveis Imobiliarios - FII, CTEEP - Companhia de 

Transmissão de Energia Eletrica Paulista., CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., Diagnosticos da América S.A., Dimed S.A., Distribuidora de Medicamentos, Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., Energisa S.A., Eneva S.A., 

Guararapes Confecções S.A., Hypera S.A., Iguatemi S.A.,Iochpe Maxiom S.A., Light Serviços de Eletricidade S.A., Kora Saúde Participações S.A., Livetech da Bahia Industria e Comércio S.A., Localiza Rent A Car S.A., MPM Corporeos S.A., 

Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, Positivo Tecnologia S.A., Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A., Raizen Energia S.A., Randon SA Implementos e Participações., Rede D'or São 

Luiz S.A., Sendas Distribuidora S.A., Telefônica Brasil S.A., Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., Três Tentos Agroindustrial S.A., Unidas S.A., Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A., Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e 

Equipamentos S.A e Yduqs Participacoes S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

A Bradesco Corretora recebe remuneração por serviços prestados como formador de mercado de ações da AMBIPAR Participações e Empreendimentos S.A. e Fomento Economico Mexicano FEMSA (FMXB34). 
 


