01 de abril, 2021

Carteira Semanal Top5 Terra
+ Mais focada em Análise Gráfica!
Sem desconsiderar o fundamento da empresa.

+ Gerenciamento de Risco!
Comece o trade com Objetivos e Stop Loss definidos.

+ Mais atualizações, trocas Estratégicas e Oportunidades!
Aproveite as oscilações do mercado no Curto Prazo.

Carteira Gráfica Semanal Top5 Terra
Recomendações: 01 a 09 de Abril
Carteira Nova

Carteira Anterior
BB SEGURIDADE

BBSE3

20%

BB SEGURIDADE

BBSE3

20%

B3 ON

B3SA3

20%

B3 ON

B3SA3

20%

ITAÚSA PN

ITSA4

20%

ITAÚSA PN

ITSA4

20%

VIA VAREJO ON

VVAR3

20%

VIA VAREJO ON

VVAR3

20%

SABESP ON

SBSP3

TOTVS ON

TOTS3

Troca
Estratégica

20%

Carteira Gráfica Semanal Top5 Terra
▼ Saída:

CARREFOUR ON – CRFB3
CARREFOUR ON – CRFB3
COSAN ON – CSAN3

▲ Entrada:

LOJAS RENNER ON – LREN3
LJS RENNER ON – LREN3

Carteira Gráfica Semanal Top5 Terra
B3 ON – B3SA3

• 04/01 div+jcp R$0,535
* 25/03 div R$ 0,979

Data Início: 18/ Dezembro
Objetivos: R$ 62,90/ 64,50
Stop Sugerido: (-10%)

Conheça a Empresa: A B3 é uma das maiores bolsas de valores do mundo e a maior bolsa da América Latina.
A Empresa oferece um ambiente para negociação de ações, derivativos, renda fixa privada, títulos públicos,
moedas e commodities. A atuação da Companhia abrange registro, compensação e liquidação de ativos e
valores mobiliários negociados em seus ambientes, assim como a listagem de ações e outros ativos.
Atualmente, é a única Bolsa de Valores em operação no Brasil.

Análise Técnica: Resistências (55,80/ 59,00 / 61,00) Suportes (52,00/ 50,90)
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ITAUSA PN – ITSA4

Data Início: 11/ Dezembro
Objetivos: R$ 12,00/ 12,30
Stop Sugerido: (-10%)

Conheça a Empresa: A Itaúsa é uma holding não operacional, que foi constituída para centralizar decisões
financeiras e estratégias de um grupo de empresas investidas, com atuação focada nas áreas financeira e
industrial. A holding surgiu como banco de investimentos nos anos 60, mas se consolidou como instituição
centralizadora das decisões do grupo nos anos 70. As principais controladas da Itaúsa são o Itaú Unibanco, a
Duratex, a Alpargatas, a Itautec e a NTS (Nova Transportadora Sudeste). Atualmente, a Empresa é referência
em sustentabilidade e governança corporativa, estando presente no ISE (Índice de Sustentabilidade
Empresarial da B3), DJSI - Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) e no ESG (Índice Ambiental, Social e
de Governança da B3).
Análise Técnica: Resistências (10,60/ 11,00/ 11,45/ 11,90 / 12,30) Suportes (10,00/ 9,80 / 9,30)
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BB SEGURIDADE ON – BBSE3

Data Início: 12/ Março
Objetivos: R$ 26,50 / 27,50
Stop Sugerido: (-10%)

Conheça a Empresa: A BB Seguridade é uma holding controlada pelo Banco do Brasil, sua atuação se
concentra em dois segmentos principais: negócios de risco e acumulação; e negócios de distribuição. Na
primeira divisão, a Companhia opera com produtos de seguros, previdência aberta, capitalização e planos de
assistência odontológica, através de coligadas constituídas sob a forma de joint-ventures ou sociedades com
parceiros privados. Já no segmento de distribuição, a Empresa comercializa seguros, previdência aberta,
títulos de capitalização e planos privados de assistência odontológica através de sua subsidiária integral. Estão
vinculadas à Companhia, entre outras, a BrasilPrev, BrasilCap, Brasildental e BB Corretora.

Análise Técnica: Resistências (25,00/ 26,50 / 27,20) Suportes (23,60/ 23,20 / 22,80)
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VIA VAREJO ON – VVAR3

Data Início: 21 de agosto
Objetivos: R$ 19,50/ 20,50
Stop Sugerido: (-10%)

Conheça a Empresa: A Via Varejo é a responsável pela administração da Casas Bahia e do Pontofrio, duas
importantes varejistas brasileiras que atuam no mercado de eletroeletrônicos e móveis, através de lojas físicas,
e-commerces e marketplace. A Companhia também administra a fábrica de móveis Bartira e a plataforma de
e-commerce e marketplace Extra.com.br. A Empresa está presente em cerca de 400 municípios brasileiros,
20 estados e no Distrito Federal e conta com mais de 1.070 lojas no Brasil. Além disso, a Via Varejo tem no seu
portfólio um banco digital, o banQi, fundado em 2019 para facilitar as operações de venda a prazo através de
carnês, principalmente da Casas Bahia. A Via Varejo também oferece uma solução de Full Commerce para
que outros varejistas possam utilizar a sua estrutura para alavancar negócios.
Análise Técnica: Resistências (12,60/ 13,50 / 14,00 / 15,50/ 16,00) Suportes (11,30 / 11,00 / 10,40 / 9,70)
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TOTVS ON – TOTS3

Data Início: 01 de abril
Objetivos: R$ 31,70/ 33,00
Stop Sugerido: (-10%)

Conheça a Empresa: A Totvs é uma Companhia do setor de Tecnologia da Informação (TI), que provê soluções
de negócios para empresas através de softwares de gestão, plataformas de produtividade e colaboração, e
consultoria. Além disso, a Empresa foi a primeira do setor de TI da América Latina a abrir seu capital na Bolsa
de Valores. Atualmente, a Firma está presente em 41 países e conta com, aproximadamente, 7 mil
funcionários. No Brasil, possui 15 filiais, 52 franquias e 10 centros de desenvolvimento. Enquanto, no exterior, há
5 filiais e 2 centros de desenvolvimento (Estados Unidos e México).

Análise Técnica: Resistências (29,90 / 31,70/ 33,00) Suportes (27,00 / 26,20)
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Rentabilidades

Rentabilidade Acumulada 12 Meses

Semana – 26 de março a 01 de abril
Preço 26 de

Preço 01 de

Março

Abril

Compra

53,35

54,62

2,38%

ITSA4

Compra

10,18

10,32

1,38%

VIA VAREJO ON

VVAR3

Compra

12,02

12,07

0,42%

SABESP ON

SBSP3

Compra

40,86

41,20

0,83%

BB SEGURIDADE ON BBSE3

Compra

23,85

24,25

1,68%

Código

Recomendação

B3 ON

B3SA3

ITAUSA PN

Empresa

CARTEIRA TOP 5 TERRA
IBOVESPA

IBOV

Retorno %

1,34%
113.749

116.633

2,54%

CARTEIRA TOP 5 TERRA

Rentabilidade (%) Acumulada em 12 Meses

122,73%

IBOVESPA

Rentabilidade (%) Acumulada em 12 Meses

59,73%
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Disclaimer
Este relatório foi elaborado pela Terra Investimentos D.T.V.M LTDA., para uso exclusivo e intransferível do seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem expressa autorização da Terra Investimentos. Sua distribuição tem caráter informativo e não
representa, em nenhuma hipótese, oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer ativo, mas tão somente, a (s) opinião (ões) do (s) analista (s) emissor (es) do referido relatório. As informações contidas foram elaboradas a partir de fontes públicas e
consideramos fidedignas, mas não representam por parte da Terra Investimentos garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tais. Além disso, as informações, opiniões, estimativas e projeções
contidas referem-se à data presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento e a situação financeira de cada investidor, sendo o destinatário responsável por suas próprias conclusões e estratégias de
investimentos. Investimentos em ações e outros valores mobiliários apresentam riscos elevados e a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros, e a rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. O investimento em Ações, Fundos Imobiliários e
BDRs não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Nos termos do artigo 21 da Instrução CVM nº 598/2018, o (s) analista (s) de investimento (s) responsável (is) pela elaboração deste relatório declara (m) que as análises e recomendações aqui contidas refletem única e
exclusivamente suas opiniões pessoais e foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Terra Investimentos.
DECLARAÇÕES DO(S) ANALISTA(S)
Sem prejuízo do disclaimer acima e em conformidade com as disposições do Artigo 21 da Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, o(s) analista(s) de investimentos responsável(is) pela elaboração deste relatório declara(m) ainda que:
(I) É (são) certificado (s) e credenciados pela APIMEC;
(II) As análises e recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais, às quais foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Terra Investimentos;
(III) Assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s), pode(m) ser titular(es), diretamente ou indiretamente, de ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da companhia objeto da análise deste Relatório, mantendo, no entanto, sua imparcialidade na elaboração de
documentos;
(IV) Assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s), pode(m) estar direta ou indiretamente, envolvido(s) na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto deste Relatório, mantendo, no entanto, sua imparcialidade na elaboração de documentos;
(V) Sua(s) remuneração(ões) é(são) fixa(s) e não está(ão), diretamente ou indiretamente, relacionada(s) à recomendação específica ou atrelada à precificação de quaisquer dos valores mobiliários de emissão da companhia objeto de análise neste Relatório.

