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11 empresas cotadas abaixo de seu valor patrimonial 

Existem diversos critérios para se identificar boas empresas cotadas a bons preços. Veja 

como! 
  

Uma pergunta tem se repetido no Ações Garantem o Futuro ao longo dessas 

semanas de volatilidade no Ibovespa: ainda temos oportunidades de compra, 

mesmo com o índice a quase 130 mil pontos novamente? 

Dificilmente não existirão oportunidades na Bolsa. Isto porque o índice não passa 

de uma cesta de ativos, cuja pontuação oscila de acordo com os pesos dos 

setores. 

  

Existem diversos critérios para se identificar boas empresas cotadas a bons 

preços. Mas para uma análise mais completa, recomendo que os investidores 

aliem o máximo de técnicas que conhecerem. 

  

Uma das metodologias mais práticas são os múltiplos, que consistem em avaliar 

o valor de uma companhia através de indicadores comparativos entre outras de 

características similares. Um dos mais utilizados pelo mercado é o P/VPA. 

  

A fórmula é simples, basta dividir o preço pelo valor patrimonial por ação (este 

por sua vez, consiste no PL dividido pela quantidade de ações). Se o resultado 

for menor que 1, interpretamos que o mercado está precificando a ação abaixo do 

seu book value, ou seja, mais barata do que o seu próprio patrimônio registrado 

contabilmente. 

  

Com dados da Plataforma AGF+ e Economatica, encontramos 11 empresas com 

P/VPA abaixo de valor patrimonial ou muito próximo de 1x. Foram consideradas 

apenas ações integrantes do índice: 

https://e.acoesgarantem.com.br/redirect/redirect.aspx?A=R&l=585C6BE5-E84F-43DA-8D10-273E75593220&u=B5B376D2-6A16-44D7-851E-EA85EDF5C529


 

Fonte: AGF+ e Economatica 

Respondendo à pergunta de nossos seguidores, sim! Ainda temos boas 

empresas cotadas a bons preços, mesmo nos patamares atuais. 

  

No AGF+ disponibilizamos uma lista com as nossas ações preferidas, também de 

fora do índice, e que atingem o critério mínimo de 6% em dividend yield do Jeito 

Barsi de Investir. Boa parte delas também se encontra abaixo do preço teto, 

condições ideais para um bom aporte. 
 

  

AGF+ 

  

7 dias de graça para que você possa conhecer e testar a MELHOR e MAIS completa 

ferramenta para investidores do Brasil. 

O conteúdo que você conhece, com a facilidade e as ferramentas que você precisa, 

esse é o AGF+. 
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