


Sobre o autor
A InvestPartner completa 10 anos com mais

de 3 mil clientes cadastrados e R$ 1,5 bilhão sob custódia.

Os números são ótimos. Mas, melhor que os números, 
são as histórias de nossos clientes que, por meio de 

nossa assessoria financeira e investimentos certeiros, 
alcançaram objetivos e puderam viver seus sonhos.
Essa, afinal, foi a razão dos fundadores da empresa.

Com sua vivência no mercado financeiro, sabiam que 
poderiam fazer a diferença na vida das pessoas.

Hoje, com uma equipe qualificada e experiente, este 
continua a ser o cerne da empresa.
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As ações representam uma fração do capital social de uma empresa. 
Dessa maneira, ao comprar uma ação, o investidor se torna sócio do 
negócio, inclusive participando dos lucros e prejuízos, como qualquer 
empresário. É importante entender que, ao comprar ações, não há
garantias de rentabilidade. Justamente por isso, muitas pessoas veem
as ações como um investimento de risco, e não como oportunidades.

São as que dão direito ao voto em 
assembleia para quem é acionista. 
Quanto maior a quantidade, maior o 
peso do voto. É possível identificar uma 
ação como ordinária quando seu nome 
termina com 3.
Além desses tipos, as empresas podem 
emitir outras classes de ações como 
PNA, PNB, PNC, que se diferenciam em 
relação às outras classes de ações de 
acordo com critérios de distribuição de 
dividendos, restrição quanto à posse de 
ações, etc.
Também é possível encontrar as Units, 
que são “pacotes” com PNs e ONs em 
uma proporção específica, sendo
identificadas com o final 11, garantias 
de rentabilidade.

Ações ordinárias (ON)
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1. O que são ações

2. Tipos de ações

São as que dão preferência aos
acionistas no pagamento de dividendos 
e também em caso de liquidação da 
empresa. Isso significa que, em caso de 
falência, os donos delas têm mais 
chance de recuperar seu investimento 
do que aqueles que possuem as ações 
ordinárias. Na bolsa, são identificadas 
com o final 4.

Ações preferenciais (PN)
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3. Entenda o significado 
dos códigos das ações
No mercado financeiro, códigos como PETR4 ou VALE3, por
exemplo, são muito conhecidos e geram bastante interesse. Mas será 
que você sabe qual é o significado dos códigos das ações listadas na 
bolsa brasileira? Caso ainda não saiba o que cada letra ou número que 
compõe o código significa, fique tranquilo porque a resposta é simples.
Os códigos como PETR4 são formulados de acordo com um padrão que 
ajuda o investidor a identificar a empresa e o tipo de ação correspondente. 
Entender o significado de cada uma dessas siglas ajuda os investidores a 
identificar os tipos de ações disponíveis na Bolsa para investir da melhor 
forma no home broker da corretora.
Se você ainda não sabe muito bem como investir em ações como PETR4 
ou VALE3, antes de mais nada, recomendamos que leia o primeiro artigo 
que explica o passo a passo de como fazer o investimento.
Para seguir, vamos entrar em detalhes sobre o significado dos códigos 
das ações para você que deseja operar na bolsa com inteligência.

Vamos nessa?

3.1. Entenda o seu perfil de investidor

Antes de começar a investir em ações, é preciso que você tenha em 
mente qual é o seu perfil de investidor.
Caso você ainda não saiba o que é esse perfil, vamos explicar: ele é
o resultado de uma análise das suas características em relação
aos investimentos.
Nada mais é que um retrato da forma como você lida com os riscos.
Afinal, no mercado financeiro há uma grande correlação entre risco e 
retorno dos investimentos. Isso significa que, para mais retornos, é
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3.2. Significado dos códigos
das ações na bolsa brasileira

Os códigos das ações são compostos por quatro letras e um número. 
Para identificar essas siglas, é só procurar uma lista disponível no home 
broker da corretora.
Caso o objetivo seja comprar ações da petrobras, por exemplo, é preciso 
encontrar o código de ação correspondente à empresa. Depois disso, 
você pode iniciar uma operação com PETR4, PETR3 ou até qualquer 
outra ação que esteja na sua mira. Além disso, existem várias diferenças 
entre os códigos de mercado à vista, mercado de fracionário e mercado a 
termo. A seguir, vamos dar mais detalhes sobre cada uma dessas opções.

Cada letra e cada número pode alterar totalmente o significado dos
códigos das ações. Por isso, é preciso entender muito bem o que cada 
um quer dizer. Dependendo do tipo de mercado em que estão inseridas, 
as letras e os números podem mudar.
Por isso, vamos especificar quais são esses mercados à vista, fracionário e termo.

preciso correr mais riscos. Sendo assim, o mercado de renda variável é 
recomendado apenas para os investidores que estão dispostos a correr 
mais riscos (entre perfis moderados ou arrojados). Ser fiel ao seu perfil de 
investidor pode fazer muita diferença na hora de ter sucesso nas
aplicações financeiras.

3.3. Composição dos códigos 
como PETR4 e VALE3

Códigos no mercado à vista
No caso de mercado à vista, os preços das ações são formados em pregão em negociações 
iniciadas no sistema eletrônico. Assim, o comprador faz o pagamento e o vendedor entrega em 
D + 3, no 3º dia útil após o negócio.
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Letras
Aqui, as letras fazem referência às empresas que emitem ações. No caso do nosso exemplo, a 
PETR4 é uma ação da empresa Petrobras. Nem sempre são as 4 primeiras letras do nome da 
empresa, mas a ligação com este nome é sempre mantida.

Isso significa que as ações com o final 1 oferecem direito à compra desses 
papéis com prazo e preços pré-definidos, sem sofrer influência dos pregões. 
Caso não exista o interesse em exercer esse direito de subscrição, ele pode 
vender para terceiros no mercado secundário.

Números
Aqui, os números selecionados são o tipo de papel representado, como ações ordinárias e 
preferenciais que falham há pouco.

Veja quais são os principais números:

Oferecer direito de subscrição de uma ação ordinária (ON)1

Os códigos com final 2 também aplicam o direito de subscrição, mas
neste caso para a compra de uma ação preferencial. Assim como no caso 
acima citado, o investidor pode vender esse direito de compra para outros
no mercado secundário.

Direito de subscrição de uma ação preferencial (PN)2

As ações que possuem o final 3 são as chamadas ordinárias, que garantem o 
direito a voto

Ação ordinária3

Os códigos com final 4 identificam os papéis com ações preferenciais, isso 
significa que há uma prioridade no recebimento de dividendos. É o caso da 
PETR4, que já citamos.

Ação preferencial4
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Quando o investidor recebe o direito de subscrição da ação ordinária (que 
tem o final 1), ele ganha o final 9 antes de entrar na carteira do investidor. 
Isso representa o recebimento da inscrição e indica que ela já pode ser 
negociada pelo preço determinado anteriormente.

Recibo de subscrição sobre ações ordinárias9

Assim como nas ações de final 9, os códigos de final 10 identificam ou 
recebem a inscrição. Neste caso, no entanto, trata-se de ações preferenciais.

Recibo de subscrição de ações preferenciais10

No caso dos códigos finais 11, há uma indicação de BDRs (certificados de 
depósito brasileiros – certificados de depósitos de ações de empresas no 
exterior) ou units, embalagens de ações (preferenciais e ordinárias) que são 
negociadas em grupo.

Códigos no mercado fracionário
Neste caso, os códigos seguem a mesma regra de mercado na vista, mas há um complemen-
to da letra F no final. Ela indica que aquele papel está sendo negociado de forma fracionada, 
ou seja: se o lote de ações PETR4 tiver 1.000 ações, mas você comprou somente 100, no seu 
home broker aparecerá o código PETR4F.

Códigos no mercado a termo
Seguindo a mesma lógica dos dois mercados citados anteriormente, no caso do mercado
a termo, os códigos das ações têm comportamento semelhante, apenas acrescentando
a letra T. Como você pode perceber, o mercado de ações tem diversas peculiaridades,

Unidades e BDRs11

As ações com final 5, 6, 7 e 8 são preferenciais, mas pertencem às classes 
distintas: A (PNA), B (PNB), C (PNC) E D (PND), respectivamente. Diversos 
fatores podem influenciar a diversificação de classes, mas, no geral, a
principal diferença é uma empresa emissora de ação.

Ações preferenciais de classes diferentes5, 6, 7 e 8
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5. O que impulsiona 
o valor das ações?
O cenário de juros baixos no Brasil estimula quatro fatores que impulsionam 
o valor da ações. São eles:

4. Horários da 
bolsa de valores
Quer investir na bolsa? Então fique de olho no horário de abertura e 
fechamento de mercado para saber quando poderá fazer o investimento.

09h45 às 10h
Pré-abertura do mercado, quando ocorre 
uma espécie de leilão que define o preço 

de abertura das ações.
10h às 17h
Negociação, quando acontecem as
negociações e transações.

16h55 às 17h
Call de fechamento e leilão de

algumas ações para determinar o preço 
de fechamento.

17h30 às 18h
After market (é uma prorrogação).

4. Horários da 
bolsa de valores

principalmente no que diz respeito aos nomes e códigos de ações.
Entender os tipos de ações e os mercados de negociação é fundamental para que você não 
cometa erros na hora de investir e possa fazer o dinheiro render de forma inteligente.
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6. Como ganhar dinheiro 
com uma carteira de ações
Para ganhar dinheiro, é preciso comprar a ação antes que outros investidores 
queiram comprá-la (esperando a sua valorização), e vendê-la antes que outros 
investidores resolvam vendê-la. Por isso, é fundamental entender um pouco 
sobre o mercado financeiro para evitar cair em armadilhas.
Além disso, você também conta com uma assessoria de investimentos
qualificada. Com os assessores da InvestPartner, o foco será o seu perfil de 
investimentos e seus objetivos de vida.
Por isso, se você é um investidor conservador, poderá ter uma exposição
bem pequena ao risco no mercado de renda variável. É possível então investir 
em empresas com perspectiva de crescimento no curto prazo para ganhos 
mais rápidos. Já quem está de olho no longo prazo, deve optar por escolher 
empresas com bons fundamentos e que vão ter uma valorização contínua.

Espaço para menores taxas de juros:
Em um cenário de maior visibilidade do ponto de vista fiscal, também 
haverá espaço para a taxa de juros ficar menor por mais tempo. Isso devido 
ao cenário atual de inflação baixa, desemprego elevado e capacidade ociosa. 
A taxa Selic segue com seu menor registro na história do Brasil, por exemplo.

2

Menor custo de capital:
A evolução das reformas deve aumentar o apetite a risco de investidores
na bolsa. Por exemplo: uma redução de 1% no custo de capital das empresas 
leva a um aumento de, em média, 12,5% no preço das ações.

3

Maior alocação:
Em um cenário econômico mais otimista, o apetite a risco tende a
aumentar, e com isso a alocação em bolsa pode crescer. Seja via entrada de 
capital estrangeiro ou via maior alocação dos fundos em bolsa.

4

Maiores lucros de empresas na bolsa:
Um cenário de retomada de atividade econômica significa que os lucros das 
empresas podem superar as expectativas de analistas, seguindo o efeito da 
alavancagem operacional e de menores despesas financeiras.

1
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7. Dicas para criar sua 
primeira carteira de ações
Agora que você entendeu como o que é e como funciona as aplicações 
em ações, a InvestPartner vai te ensinar passo a passo como criar sua 
primeira carteira de ações.

Como dissemos no item 3, saber em qual perfil você mais se encaixa ajudará
na tomada de decisão sobre quais riscos correr ao investir o seu dinheiro. 
Também é necessário traçar quais os seus objetivos e estabelecer em quanto 
tempo você deseja alcançá-los. Esses dois pontos farão com que sua carteira de 
ações seja condizente com o que você busca no mercado, desde os riscos à 
investimentos de curto ou longo prazo.

Defina seu perfil1

Outro passo importante é definir quanto dinheiro você está disposto a colocar 
no investimento. O valor determinará qual será a porcentagem do seu portfólio 
e estará diretamente ligada à rentabilidade dos seus investimentos.

Valor investido2
Apesar de falarmos no item 1 para que você defina seus objetivos, ter em 
mente investimentos rápidos pode ser um risco maior para o seu dinheiro. 
Carteiras de ações com prazos longos, de 5 a 10 anos, são os ideais para que sua 
aplicação dê retorno. É claro que você também pode investir em ações a curto 
prazo, mas é preciso estar ciente que essa abordagem demanda tempo e 
muita tolerância a riscos.

Fuja dos prazos curtos3

Pesquise as empresas antes de investir o seu dinheiro. Observe se elas possuem 
fundamentos bem definidos e resultados concretos, para evitar que você seja 
mais uma das pessoas “pegas de surpresa” pela oscilações da Bolsa de Valores 
e se livre de falências repentinas.

Estude a empresa4
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Quando falamos de bolsa de ações, estamos falando de uma gama imensa
de empresas que estão no mercado. Quando pensamos nas oscilações da 
economia, podemos perceber que alguns segmentos são mais afetados que 
outros, e diversificar sua carteira pode assegurar que suas perdas não sejam 
grandes em meio a uma crise econômica repentina.

Diversifique os setores5

Alguns setores do mercado econômico possuem as chamadas ações
“defensivas”, aquelas cujo histórico de volatilidade é baixo, mesmo em momentos 
de crises. Esses setores podem ser, por exemplo, empresas de energia elétrica ou 
saneamento, serviços considerados essenciais e que as pessoas nunca abrem mão.

Tenha ações “defensivas”6
Depois que sua carteira está montada, é hora de acompanhar as ações que
você escolheu. Para isso, não há regras. Defina a frequência que mais te deixa 
confortável e mantenha uma constância de controle. 
É importante que você não esqueça suas ações, isso pode abrir margem para 
que oscilações muito grandes no mercado não possam ser percebidas e você 
acabe perdendo seu dinheiro. Se você não tem disponibilidade de manter essa 
periodicidade, é aconselhável procurar uma assessoria de investimentos que 
possa fazer todo o trabalho.

Acompanhe suas ações7

A InvestPartner está sempre disponível para te atender, com os melhores 
assessores financeiros do mercado e com garantia de resultados.




