
AÇÕES ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS DA PETROBRAS 

 

Para os iniciantes, os índices da bolsa de valores brasileira podem parecer uma 

verdadeira sopa de letrinhas: IBOV, IBX50, MLCX, SMLL,... E pode complicar um 

pouco mais se forem consultar os índices setoriais quando for à primeira vez de 

escolherem em qual ação irão investir. Mas assim como os índices, as ações 

negociadas na bolsa de valores também são comumente referenciadas a partir de 

suas siglas, como por exemplo, a PETR3 e a PETR4 que são ações da Petrobras. 

Esta estatal brasileira dispõe de investidores espalhados pelo mundo inteiro, e 

possui acionistas que estão há anos recebendo dividendos, assim como outros que 

compram e vendem suas ações no curto prazo almejando ganhos mais rápidos. Isto 

é possível pelo fato das ações da Petrobras possuírem alta liquidez. 

Entretanto é sempre válido destacar que o mercado de ações é figurado por 

especulações e muita volatilidade. Para se manter uma carteira com bons 

rendimentos, além de muito estudo e sangue frio, é necessário definir seu perfil 

investidor, escolher uma boa corretora de investimentos, entender os riscos, saber 

quais deles estará disposto a assumir e quais você será capaz de administrar. 



AÇÕES PETR 

As ações desta petrolífera são negociadas na bolsa de valores brasileira como 

ações preferenciais (PN) ou ações ordinárias (ON). 

Estas cotas nominais são consideradas como fatias da empresa, e a PETR4 

configura ações da Petrobras preferencias, onde os acionistas que as detêm 

possuem preferência no recebimento de dividendos, ao passo que a PETR3 refere 

se as ações ordinárias da empresa que concede aos acionistas direito de voto nas 

assembleias. 

Doravante, para optar por alguma dessas, além de saber o conceito tenha bem 

definido o que pretende ao adquirir uma ação e determine um planejamento. 

COMO INVESTIR EM AÇÕES DA PETROBRAS 

Este é um questionamento comum e com soluções meramente práticas, pois para 

investir em PETR3 ou em PETR4 é preciso que entenda a Petrobras:  

 Saiba qual é seu ramo de atividade e qual é o seu segmento no mercado: por 

estar inserida no mercado de commodities, a Petrobras esta suscetível a tudo 

que influenciar o preço do petróleo praticado no mundo;  

 Saiba qual é o desempenho destas ações na bolsa de valores, buscando por 

informações não só sobre a empresa, mas também sobre o que está ligado a 

ela; 

 Saiba o seu perfil de investidor: conservador, moderado ou arrojado; 

 Saiba escolher uma boa corretora de investimentos, e além dos custos com a 

corretora, com a B3, IR entre outros, conheça também o custo de 

oportunidade por optar por esta ou aquela corretora e assegure-se de estar 

bem assessorado por sua corretora quando levar em consideração o custo-

benefício; 

 Realize uma transferência de dinheiro para a conta que abriu na corretora 

para poder investir; 

 Defina os seus objetivos e trace o seu planejamento; 

 Prepare-se para saber a hora de agir para colher bons retornos das ordens de 

compra e venda de ações. 



AÇÕES DA PETROBRAS: PETR3 

Fazendo consultas a alguns sites buscando pelo histórico e cotação da PETR3, 

nesta terça-feira dia 16/07/2019 ela apresentou uma baixa de – 1,19%, e um volume 

de quase 7,6 milhões de ordens executadas ao preço de R$ 30,60 cada. 

Há 7 dias, apresentou uma alta de + 1,63%, e um volume de um pouco mais que 7,6 

milhões de ordens executadas ao preço de R$ 30,52 cada e no mesmo período do 

mês anterior uma baixa de – 0,13%, e um volume de quase 5,8 milhões de ordens 

executadas ao mínimo de R$ 29,92 e máximo de R$ 30,55. 

AÇÕES DA PETROBRAS: PETR4 

Acessando alguns sites em busca do histórico e cotação da PETR4, nesta terça-

feira dia 16/07/2019 ela apresentou uma baixa de – 1,24%, e um volume de quase 

54,6 milhões de ordens executadas e cotação de R$ 27,83. 

Há 7 dias, apresentou uma alta de + 0,91%, e um volume de um pouco mais que 

24,9 milhões de ordens executadas ao preço de R$ 27,65 cada. E no mesmo 

período do mês anterior uma alta de + 0,18%, e um volume de quase 48,7 milhões 

de ordens executadas ao mínimo de R$ 26,96 e máximo de R$ 27,43. 

VALE A PENA INVESTIR EM AÇÕES DA PETROBRAS? 

Para decidir por comprar ações da Petrobras é necessário ter em mente os pesos e 

as medidas dos prós e contras ao se comprar uma ação: há perspectiva de alta? Há 

perspectiva de baixa? E por quanto tempo? 

O desenvolvimento do próprio feeling segue definindo sua tomada de decisão frente 

às análises fundamentalistas das ações da Petrobras: esteja ciente de que o que 

acontece no governo brasileiro e o que acontece no mundo no mercado de barris de 

petróleo, não só pode como irão impactar o seu resultado e isso deve ser levado em 

consideração antes de tomar qualquer atitude.  

Muito embora, como todo investimento tem seu grau de risco, avaliá-los e aprender 

a administrá-los é um caminho para manter ganhos satisfatórios. 

Atualmente o cenário apresenta um momento favorável para compra devido a baixa 

dos preços, mas sempre busque informações e orientações profissionais, pois tanto 



o presente quanto a expectativa futura podem ser fatores relevantes na tomada de 

decisão.  

FAQ: ALGUMAS DAS PERGUNTAS MAIS FREQUENTES ACERCA DAS AÇÕES 

DA PETROBRAS 

“Sou acionista da Petrobras. Como faço para ter acesso às informações 

financeiras e informes de rendimentos?” 

Além de manter um canal de relacionamento com seus usuários externos, para 

acionistas que desejarem, por exemplo, ter acesso à divulgação dos resultados do 

2º trimestre de 2019 da Petrobras basta acessar o site 

https://www.investidorpetrobras.com.br/. 

“Comprei ações da Petrobras a um valor mais alto que os valores atuais. O que 

devo fazer?” 

Acompanhe sempre a oscilação dos preços, mas antes de tomar qualquer decisão 

estude bastante e realize uma análise. Conte também sempre que possível com 

uma opinião profissional.  

“As ações da Petrobras podem ser vendidas a qualquer momento?” 

O Pregão Regular ocorre entre às 10:00 e 17:00 dos dias úteis, e acionistas da 

Petrobras podem executar ordens praticamente a qualquer momento, pois tanto a 

PETR3 (ON) e PETR4 (PN) possuem alta liquidez e são facilmente negociadas na 

bolsa de valores. 

“Ganho mais comprando PETR3 ou a PETR4?” 

Saiba qual delas tem maior liquidez, maior possibilidade de ganho (diferença positiva 

entre o valor comprado e vendido) e os preços e dividendos: saiba se é o caso das 

ações nominais da Petrobras a questão da diferença de distribuição de lucros para 

acionistas: geralmente acionistas preferenciais recebem 10% a mais quando 

comparados aos recebimentos de acionistas com ações ordinárias. 


