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Valorização das ações da Petrobras nesta semana é "como o cometa
Halley", diz especialista
Somente nos três primeiros dias da semana, papéis da estatal dispararam mais de 20%
Alexandre Garcia, do R7

Os investidores com ações da Petrobras passaram a
se questionar sobre vender os papéis da estatal após
a valorização de mais de 20% registrada nos últimos
quatro dias. De acordo com analistas, é aconselhável
que mantenham os papéis da companhia apenas
quem espera resultados a longo prazo, já que o
momento da petroleira não é favorável.
Na última sexta‐feira, as ações da principal empresa
nacional atingiram o menor valor em dez anos, após
a agência de classificação de risco Moody’s cortar as
notas da petroleira. Na ocasião, os papéis
preferenciais (PETR4) fecharam o dia valendo R$
8,18, enquanto os ordinários (PETR3) atingiram o
valor de R$ 8,04.
No entanto, ao longo das primeiras três sessões da
semana, as ações da Petrobras dispararam
impulsionadas pelas mudanças envolvendo a diretoria da companhia. Nesta quinta‐feira (5), os papéis da estatal caíram e
as ações preferenciais e ordinárias passaram a valer, respectivamente, R$ 9,80 e R$ 9,66.
Ações chegaram a subir 14% em um único dia desta semana

Lumi Zúnica/R7

Leia mais sobre Economia e ajuste suas contas
De acordo com o consultor da Méthode Consultoria Adriano Gomes, o investidor que acreditou na valorização quando as
ações atingiram o menor valor em dez anos não deve pensar duas vezes e vender imediatamente os ativos. Ele afirma que
uma alta de 14%, como a ocorrida na terça‐feira (3), é “como o cometa Halley”, porque é algo que “só acontece de 76 em
76 anos”.
— Se ele [investidor] comprou as ações exatamente naquele menor preço, foi aquele felizardo que conseguiu “surfar” e
obteve, de fato, esse ganho, deve aproveitar o momento e vender as ações.
O consultor Raphael Juan, gestor da BBT Asset, avalia que a presidência da petroleira deve ser assumida por um nome que
vai agradar ao mercado. Com isso, ele prevê que os papéis da estatal devem subir no curto prazo e voltar a cair no médio
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prazo com um possível anúncio de aumento de capital.
Segundo Juan, a decisão de vender ou manter as ações deve ser analisada especificamente por cada investidor.
— Quem tem ação há muito tempo já está acostumado com a volatilidade da Petrobras. Então, nesse caso, é indicado
continuar com os papéis. Ele já pagou para ver.
Comprar ações
Para aqueles que se animaram com as altas registradas pelas ações da empresa no início da semana e decidiram comprar
papéis da estatal, Juan avalia a opção como interessante aos que esperam vender os ativos só em 2016.
— Se ele [investidor] quer comprar para segurar por um prazo maior de um ano, acho que é uma boa [comprar as ações da
Petrobras].
Gomes, por outro lado, alerta que o baixo preço dos barris de petróleo, que rondam a casa dos R$ 137 (US$ 50), exigem
cautela aos que pretendem investir no setor.
— Petróleo hoje só é um bom negócio se você tiver um poço na Arábia Saudita, onde o custo de extração é bastante baixo.
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