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SOBRE 
ESTE E-BOOK

O mundo dos investimentos é complexo em 
quantidade de informações disponíveis ou 
necessárias para que se possa investir com 
segurança e tranquilidade. Conhecer a 
fundo cada um dos termos e como utilizá-
los no seu dia a dia como investidor é 
crucial. 

O conjunto de critérios para a análise de 
uma ação alinhado à analise da empresa, 
proverá informações essenciais para você 
conhecer melhor o que está por trás 
daquele código formado por 4 letras e um 
numeral. 

Essa análise é chamada Fundamentalista, 
ou seja, baseada em fundamentos. Esses 
fundamentos são importantes para que 
você obtenha informações suficientes sobre 
determinada companhia a fim de investir 
nela com total segurança.  

Existem diferentes formas de fazer uma 
análise fundamentalista. Analistas têm suas 
preferências em relação aos indicadores 
que gostam de utilizar. Via de regra, não 
existe regra. Existe sim um consenso sobre 
quais os principais indicadores ou critérios 
devem ser utilizados como base para uma 
boa análise.
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SOBRE 
ESTE E-BOOK

É a isso que esse Ebook se dispõe: 
apresentar esses indicadores e critérios 
de forma profunda para que você conheça 
o que cada um representa na análise 
fundamentalista. 

O objetivo deste Ebook é ensinar o passo 
a passo para você começar a analisar um 
empresa e suas ações frente o mercado 
de ações. Com este Ebook você 
aprenderá conceitos fundamentais de 
cada indicador para que entenda o que 
está sendo analisado. 
 
Conhecer onde se vai investir é o que vai 
diminuir os riscos dos seus investimentos. 
 
Trate esta etapa do conhecimento do 
mercado financeiro como uma análise de 
setor, análise de bricks, análise de 
clientes, analise de PDVs: quanto mais 
informações sérias puder utilizar e cruzar, 
melhores serão as suas decisões 
estratégicas para obter melhores 
resultados. 

Nos próximos capítulos vou explicar como 
você pode analisar uma empresa e suas 
ações, conhecendo o negócio e tudo o 
que está diretamente ligado a ele.



PropagandI$ta
INVE$TIDOR

5

INTRODUÇÃO
O mundo dos investimentos é complexo em quantidade de 
informações disponíveis ou necessárias para que se possa investir 
com segurança e tranquilidade. Conhecer a fundo cada um dos 
termos e como utilizá-los no seu dia a dia como investidor é crucial. 

O conjunto de critérios para a análise de uma ação alinhado à 
analise da empresa, proverá informações essenciais para você 
conhecer melhor o que está por trás daquele código formado por 4 
letras e um numeral. 

Essa análise é chamada Fundamentalista, ou seja, baseada em 
fundamentos. Esses fundamentos são importantes para que você 
obtenha informações suficientes sobre determinada companhia a 
fim de investir nela com total segurança.  

Existem diferentes formas de fazer uma análise fundamentalista. 
Analistas têm suas preferências em relação aos indicadores que 
gostam de utilizar. Via de regra, não existe regra. Existe sim um 
consenso sobre quais os principais indicadores ou critérios devem 
ser utilizados como base para uma boa análise. 

É a isso que esse Ebook se dispõe: apresentar esses indicadores e 
critérios de forma profunda para que você conheça o que cada um 
representa na análise fundamentalista. 

O objetivo deste Ebook é ensinar o passo a passo para você 
começar a analisar um empresa e suas ações frente o mercado de 
ações. Com este Ebook você aprenderá conceitos fundamentais de 
cada indicador para que entenda o que está sendo analisado. 
 
Conhecer onde se vai investir é o que vai diminuir os riscos dos 
seus investimentos. 
 
Trate esta etapa do conhecimento do mercado financeiro como 
uma análise de setor, análise de bricks, análise de clientes, analise 
de PDVs: quanto mais informações sérias puder utilizar e cruzar, 
melhores serão as suas decisões estratégicas para obter melhores 
resultados. 

Nos próximos capítulos vou explicar como você pode analisar uma 
empresa e suas ações, conhecendo o negócio e tudo o que está 
diretamente ligado a ele.
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Oscar Gabrielli trabalhou como 
p r o p a g a n d i s t a n a i n d ú s t r i a 
farmacêutica por mais de uma 
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desenvolvendo como investidor e de 
fato investindo na Bolsa de Valores, 
c o m f o c o n a c o n s t r u ç ã o d e 
patrimônio para um futuro que 
garanta a tão almejada liberdade 
financeira.

www

Siga o @propagandista.investidor no Instagram!

Visite nosso site e conheça nossos serviços

Acompanhe nossos canais para informações diárias 
sobre investimentos e entre para nossos grupos!

Clique e solicite para entrar no grupo

Clique e solicite para entrar no grupo ou 
para dúvidas/atendimento

Sua experiência com investimentos fez com que diversos 
propagandistas e amigos pessoais passassem a pedir orientação 
sobre como investir da melhor forma seus recursos e as 
consultorias informais passaram a se tornar parte de sua rotina. 

Em 2019, deixou a indústria farmacêutica e passou a se dedicar 
100% aos investimentos e consultorias, criando o projeto 
Propagandista Investidor. 

Hoje, somos uma equipe focada em orientar todas as pessoas 
que desejam investir na Bolsa para construir sua liberdade 
financeira, com segurança. Nossos serviços são desenhados 
para atender a todos, mesmo quem não possui nenhum 
conhecimento sobre educação financeira e investimentos.

https://www.instagram.com/propagandista_milionario/
https://www.propagandistainvestidor.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511999981548&text=Ol%C3%A1%2C%20quero%20entrar%20para%20o%20grupo%20do%20Telegram%20do%20Propagandista%20Milion%C3%A1rio!
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511999981548&text=Ol%C3%A1%2C%20propagandista%20milion%C3%A1rio


Análise Fundamentalista 

CAPÍTULO 1
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A Análise Fundamentalista é a forma que os grandes investidores 
costumam utilizar para analisar se um negócio é bom para se ter na 
carteira ou não.  Em outras palavras, é uma das formas de se avaliar 
uma empresa e o que ela pode trazer de valor para o investidor, seja 
na forma de valorização da empresa e de suas ações, seja na forma 
de distribuição dos lucros como dividendos, seja no investimento em 
inovação e expansão dos negócios, etc. É considerada uma das 
análises mais sustentáveis e coerentes ao longo dos anos, e essas 
características são importantes para o investidor de longo prazo.  

Benjamin Graham foi o pioneiro da análise fundamentalista.  Warren 
Buffett, um de seus alunos, disse a famosa frase muito disseminada 
nos perfis de investimentos: “Preço é o que se paga, valor é o que se 
leva”. Ou seja, o que determina o preço de uma ação é o mercado, 
as negociações da Bolsa, enquanto seu valor é definido pela análise 
dos resultados e gestão da empresa, considerando as projeções de 
lucros, inovação ou expansão do negocio. 

A análise fundamentalista estuda o valor de uma companhia, 
dessa maneira, ao utilizar desse método de análise, o investidor 
(você) procura por empresas que apresentem o preço de suas 
ações abaixo do seu valor naquele momento. 
Para determinar o valor de uma empresa é necessário um estudo 
de seus indicadores e as perspectivas de cenários futuros. 

O objetivo da análise fundamentalista é encontrar boas 
oportunidades de compra na Bolsa, pensando na valorização do 
negócio e das ações no longo prazo, podendo obter lucro com a 
venda, quando o entendimento for de que o preço atingiu o valor 
justo ou de acordo com a estratégia de cada investidor. 

A análise fundamentalista não se ocupa em analisar o preço de uma 
ação, mas sim seus fundamentos.

ANÁLISE 
FUNDAMENTALISTA
O QUE É A ANÁLISE FUNDAMENTALISTA? 
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RESUMO 
 
A análise fundamentalista leva em consideração a situação 
financeira, econômica e setorial de uma empresa, buscando 
definir o preço justo de suas ações. Ela define o valor 
intrínseco de um ativo, com base em dados econômicos, 
indicadores financeiros, balanços e resultados da empresa. 
Entendendo o seu histórico é possível estimar o seu 
potencial de geração de valor.

ANÁLISE 
FUNDAMENTALISTA
O QUE É A ANÁLISE FUNDAMENTALISTA? 



Principais indicadores

CAPÍTULO 2
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PRINCIPAIS 
INDICADORES
OS INDICADORES MAIS UTILIZADOS E SUAS FUNÇÕES

Todas as empresas de capital aberto, por lei, devem divulgar as suas 
informações operacionais com os dados das demonstrações 
financeiras. Os relatórios mais importantes, de onde você irá retirar 
as informação para realizar a análise fundamentalista são: o Balanço 
Patrimonial (B.P.), o Demonstrativo de Resultados (D.R.E.) e o 
Demonstrativo do Fluxo de Caixa (D.F.C.). 

Através destes relatórios você consegue obter os números 
necessários para montar as relações de múltiplos e formar os 
indicadores-base para a sua análise fundamentalista. Através destes 
indicadores você pode conhecer o comportamento da empresa, o 
valor justo das ações, seu o potencial de valorização, entre outras 
informações. 

Os indicadores mais utilizados para fazer a análise fundamentalista 
de uma empresa e poder também compara-la com outros players do 
mercado são: 
P/L, P/VP, D.Y., ROE, EV/EBITDA e DL/PL. 

Nota importante: NUNCA utilize um único indicador para decidir se a 
ação está cara ou barata. Considere no mínimo estes indicadores 
que vou explicar abaixo. 

Vamos conhecer nas próximas páginas cada um deles: 

*P/L (Preço pelo Lucro ) 
*P/VP (Preço pelo Valor Patrimonial) 
*D.Y. (DIvidend Yield) 
*ROE: Return on Equity 
*EV/EBITDA 
*DL/PL 
ESG
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PRINCIPAIS 
INDICADORES
OS INDICADORES MAIS UTILIZADOS E SUAS FUNÇÕES

*P/L (Preço pelo Lucro )

O P/L  é a relação entre o preço atual da ação pelo seu lucro por ação (LP 
ou LPA). Com este indicador você obtém algumas informações 
importantes sobre a empresa: 
a) mostra em quanto tempo você terá o retorno do seu investimento, em 
anos; 
b) mostra quanto o mercado está pagando pelos lucros da empresa; 
c) utiliza-se para comparar com outras empresas do mesmo setor; 

De maneira geral, caso o P/L de uma empresa esteja abaixo de um 
significa que está com preço baixo e pode ser uma boa oportunidade de 
compra. Quando este indicador está muito alto, significa que seu preço 
está alto, e que o mercado está pagando caro por seus lucros. 
Em caso de um P/L com valores negativos, significa que a empresa está 
com lucros negativos, ou seja, mais dívidas do que caixa e receita. 

Todavia, um P/L alto significa que o mercado acredita no negócio e vê 
potencial de valorização da empresa. É um movimento de antecipação 
que o mercado realiza. No mesmo sentido, um P/L baixo pode significar 
que o mercado está receoso com a empresa. 

Por isso a análise deve ser complementada com outros indicadores.

EXEMPLOS:

Exemplo 1: 
A empresa A está tem suas ações negociadas a R$ 10,00 enquanto seu 
LPA é de R$ 5,00. Aplicando a fórmula, P/L, teremos: 
10/5 = 2,00  
 
Ou seja, o seu P/L está sendo negociado a 2x os seus lucros. Pode ser 
interpretado como uma oportunidade de compra.  
Infere-se também que o investidor terá retorno do seu investimento em 
2 anos. 

Exemplo 2: 
Ações da empresa B valem R$ 20,00 enquanto seu LPA vale R$ 1,00. 
Na fórmula: 20/1 = 20,00 

Apresenta um P/L negociado a 20x os seus lucros. Pode considerar 
que o mercado está pagando alto pelos seus lucros, e seu preço pode 
estar esticado.
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PRINCIPAIS 
INDICADORES
OS INDICADORES MAIS UTILIZADOS E SUAS FUNÇÕES

*P/VP (Preço pelo Valor Patrimonial)

O P/VP é a relação entre o preço atual da ação pelo seu valor patrimonial 
por ação (VPA). A informação que você obtém com este indicador é 
quanto o mercado está pagando pelo patrimônio líquido da empresa. 

Um P/VP baixo significa que o mercado está pagando barato pelo que a 
empresa vale. Na outra direção, um P/VP alto significa que o mercado 
está disposto a pagar caro pelo seu Patrimônio Líquido.

EXEMPLOS:

Exemplo 1: 

Imagine que uma empresa A está sendo negociada no mercado 
secundário a R$ 7,50 e o seu valor patrimonial por ação seja de R$ 10,00. 
Ao dividir o preço atual pelo VPA, você obtem o valor 0,75. 
P/VP= 7,50 / 10,00 = 0,75. 
 
O preço que a ação está sendo negociada é mais barato do que ela vale, 
ou seja, ela está 25% mais barata. Pode ser uma boa oportunidade de 
compra. 

Exemplo 2: 

A empresa B tem o preço de suas ações negociado a R$ 15,00, enquanto 
seu VPA é de R$ 10,00. Fazendo a relação P/VP obtemos: 15 / 10 = 1,50. 

O preço da ação no mercado está mais alto em 50%, em relação ao que 
ela deveria valer (R$10,00).
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PRINCIPAIS 
INDICADORES
OS INDICADORES MAIS UTILIZADOS E SUAS FUNÇÕES

*D.Y. (DIvidend Yield)

Dividend Yield ou DY é o indicador que representa a quantidade de 
dividendos que uma empresa pagou nos últimos 12 meses em relação ao 
preço atual da ação. Pode ser representada assim: 
D.Y. = dividendos pagos nos últimos 12 meses / preço atual da ação 
Este indicador é muito utilizado para saber se a empresa tem sido uma 
boa pagadora de dividendos. 

O investidor de longo prazo procura empresas com essa característica 
pois ele entende que é dessa forma que ele aumentará o seu patrimônio. 
Um DY considerado bom para o investidor é acima de 5%. O investidor e 
autor do livro Faça Fortuna com Ações, Décio Bazin, considera empresas 
que apresentem DY acima de 6%. 

EXEMPLO*

Empresa A pagou R$ 3,15 de dividendos para seus acionistas nos últimos 
12 meses. Sua ação está cotada a R$ 33,00 hoje. Na fórmula: 
DY = (3,15 / 33,00)*100 = 0,095*100 = 9,5%. 

Essa empresa pode ser considerada uma excelente pagadora de 
dividendos.  

Imagine que você possui 100 ações dessa empresa. No último ano (12 
meses) você teria recebido, de dividendos, R$ 315,00. Por mês teria 
recebido R$ 26,25.  

Imagine ainda que você utilizou os R$ 26,25 e comprou mais uma ação 
dessa empresa. Você utilizou somente R$ 6,75 do seu bolso. A medida 
que você compra mais ações, você recebe mais dividendos, você 
aumenta o seu poder de aumentar o seu patrimônio.
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PRINCIPAIS 
INDICADORES
OS INDICADORES MAIS UTILIZADOS E SUAS FUNÇÕES

*ROE: Return on Equity

Retorno sobre o patrimônio líquido é representado pela relação do Lucro 
Líquido sobre o Patrimônio Líquido (LL / PL). Esse indicador representa o 
quanto a empresa gera de valor ao seu negócio e aos acionistas com 
recursos próprios.  

É uma forma de medir a performance da empresa. Como está o seu 
desempenho em relação ao mercado. Mede a eficiência da gestão, pois é 
possível saber se o lucro está sendo conquistado com menor valor 
investido. 

Um valor considerado bom para o ROE é acima de 15%. A partir de 10% 
é aceitável considerar.
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PRINCIPAIS 
INDICADORES
OS INDICADORES MAIS UTILIZADOS E SUAS FUNÇÕES

*EV/EBITDA

Esse indicador representa a relação entre o Valor da Firma (Enterprise 
Value) pelo EBITDA (Earnings Before Interests Taxes Depreciation and 
Amortization). 

EV ou Valor da Firma é calculado somando o valor de mercado + dívida 
líquida. 

Valor de mercado: valor da ação multiplicado pelo número de ações 

Dívida líquida: dívida bruta – caixa 

Indica quanto custaria comprar todos os ativos de uma empresa 
descontando o caixa. 

EBITDA é indicado para estimar a potencial geração de caixa da 
empresa. Indica quanto dinheiro é gerado com os ativos operacionais. 

Ao calcular EV/EBITDA você consegue equiparar empresas de diferentes 
setores que apresentam tributação e níveis de endividamento diferentes, 
bem como permite comparar empresas de países diferentes também.  

Um valor comumente recomendado como bom é abaixo de 10. Dessa 
forma quanto maior o EBITDA, menor o indicador. Da mesma maneira, 
quanto maior o valor da firma, maior o indicador.
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PRINCIPAIS 
INDICADORES
OS INDICADORES MAIS UTILIZADOS E SUAS FUNÇÕES

*DL/PL

É a relação entre a dívida líquida da empresa pelo seu patrimônio líquido. 
Indica o quanto de dívida a empresa está utilizando para financiar os seus 
ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. 

Um valor considerado aceitável no mercado é abaixo de 100%, ou seja, 
até 1,99. Ainda sim, é considerado alto, portanto, procurem por empresas 
com DL/PL baixos.  

*Essa nota já foi comentada no início deste capítulo, mas vale o 
reforço: NUNCA utilizem apenas um indicador para validar a sua 
análise da empresa.
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PRINCIPAIS 
INDICADORES
OS INDICADORES MAIS UTILIZADOS E SUAS FUNÇÕES

OUTROS INDICADORES QUE TAMBÉM PODEM SER 
UTILIZADOS NA SUA ANÁLISE:

ESG: índice que mostra o nível de preocupação da empresa com o 
meio ambiente, através de aspectos ambientais, sociais e de 
governança.  
 
Ambientais: Mudança climática e emissão de carbono; Uso de 
recursos naturais; Poluição e resíduos 

Sociais: Saúde, segurança, diversidade e treinamento de 
colaboradores; Responsabilidade com o consumidor; Relação com a 
comunidade; Atividades beneficentes 
 
Governança: Direitos dos acionistas; Composição do Conselho de 
Administração (independência e diversidade); Política de 
remuneração da diretoria; Fraudes 
 
Índice de Basiléia: recomendado para comparar Bancos. Essa 
informação você consegue no site do BACEN (www.bcb.gov.br). 
Indica quanto de capital próprio o Banco possui no negócio e quanto 
possui de terceiros. O valor recomendado no Brasil é entre 11% e 
13%. Empresas com numero abaixo desse índice é um mau sinal. 
Procure por Bancos com índices iguais ou superiores ao 
recomendado; 

ROIC: Retorno sobre o Capital Investido, mede a rentabilidade de 
dinheiro que uma empresa é capaz de gerar sobre o capital investido, 
inclusive de dívidas;
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PRINCIPAIS 
INDICADORES
OS INDICADORES MAIS UTILIZADOS E SUAS FUNÇÕES

OUTROS INDICADORES QUE TAMBÉM PODEM SER 
UTILIZADOS NA SUA ANÁLISE:

ROA: Retorno sobre Ativos, apresenta a capacidade de uma 
empresa de gerar lucros a partir de seus ativos. Mede a eficiência 
da gestão de uma empresa;  

Margem Líquida: representa a % de lucro em relação as receitas 
de uma empresa; 

Margem Ebitda: Compara a lucratividade operacional de uma 
empresa; 

Liquidez corrente: Indica a capacidade de pagamento da 
empresa no curto prazo; 

Liquidez média diária: Indica quanto é negociado, em reais, por 
dia na Bolsa de Valores. Ajuda a entender quão procurada é a 
empresa na Bolsa. 

FreeFloat: representa a quantidade de ações disponíveis no 
mercado, ou seja, que não estão com os controladores nem na 
tesouraria. Muitas ações no mercado representam alta liquidez, 
ou uma estratégia para a empresa aumentar sua liquidez. É 
importante conhecer os controladores também.



Fatores considerados 
importantes na análise

CAPÍTULO 3
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FATORES CONSIDERADOS 
IMPORTANTES NA ANÁLISE
INDICADORES COMPLEMENTARES 
PARA UMA BOA ANÁLISE

Sempre que for analisar uma ação, além de procurar pelos resultados 
e seus múltiplos, é indicado você buscar informações sobre a 
empresa e seu business. Quanto mais informações você tiver em 
mãos sobre a empresa que deseja adquirir ações, melhor será a sua 
análise e a decisão de comprar ou não ficará mais tranquila. 

Como eu disse anteriormente, analisar uma empresa e sua ação não 
é tarefa simples, vai demandar bastante atenção e dedicação para 
conseguir as informações mais importantes e estudo para fechar a 
análise. 
 
Neste capítulo vou ensinar quais informações são tão importantes 
quanto os resultados e múltiplos do capítulo anterior. 

Os fatores estão divididos em cinco partes: Pesquisa, Business 
(Negócio), Mercado, Fatores de Risco e Economia. Procurem o 
máximo de informações de cada uma das partes, pois elas vão 
ajudar a validar sua análise numérica. 
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FATORES CONSIDERADOS 
IMPORTANTES NA ANÁLISE
INDICADORES COMPLEMENTARES 
PARA UMA BOA ANÁLISE

Com a pesquisa, procure conhecer tudo sobre a empresa. Ao 
acessar o site da empresa e buscar por Relação com Investidores, 
você terá acesso a diversas informações sobre a empresa. Cada site 
apresenta suas informações de forma diferente, portanto procure com 
calma o que precisa saber. 

Nessa pesquisa é importante conhecer: 
O histórico da empresa, como foi fundada, se é uma empresa 
familiar, quais seus valores e missões, quantas unidades fabris ou 
revendedoras possui, sua produção e entregas no ano, sua 
capilarização pelos estados e países. 

Em governança corporativa você encontrará a composição acionária, 
quem são os controladores da empresa, quem faz parte da Diretoria 
Executiva, quem faz parte do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal, ou seja, toda a equipe  responsável pelas 
estratégias e execuções da empresa. Aqui é importante saber se 
esses corpos se comunicam bem, a execução está alinhada com a 
estratégia proposta?

PESQUISA
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FATORES CONSIDERADOS 
IMPORTANTES NA ANÁLISE
INDICADORES COMPLEMENTARES 
PARA UMA BOA ANÁLISE
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FATORES CONSIDERADOS 
IMPORTANTES NA ANÁLISE
INDICADORES COMPLEMENTARES 
PARA UMA BOA ANÁLISE

Procure por notícias e informações relevantes sobre a empresa. Com 
elas você entende o que está acontecendo com a empresa, o setor 
no qual está inserida, entre outras informações importantes para a 
sua análise.
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FATORES CONSIDERADOS 
IMPORTANTES NA ANÁLISE
INDICADORES COMPLEMENTARES 
PARA UMA BOA ANÁLISE

Veja quais são os produtos ou serviços que a empresa oferece. 
Procure qual o principal ou principais produtos (carro-chefe) da 
empresa, aqueles que trazem receita recorrente, que fazem com que 
a empresa consiga ser bem vista no mercado e permita o 
crescimento do negócio. 
 
Observe como a empresa se diferencia dos outros players no 
mercado, onde ela investe seus lucros e o capital dos investidores, se 
é inovadora, se procura parcerias interessantes, aquisições que 
agreguem para o negócio, entre outras. Assim como quais os 
benefícios que seus produtos/serviços oferecem para os clientes. É 
importante conhecer o valor que a empresa oferece aos clientes, pois 
isso mostra o seu diferencial.

CONHECENDO O BUSINESS 
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FATORES CONSIDERADOS 
IMPORTANTES NA ANÁLISE
INDICADORES COMPLEMENTARES 
PARA UMA BOA ANÁLISE

Para conhecer o mercado, você precisa conhecer quem são os 
competidores da empresa que você está analisando, os seus 
concorrentes, os produtos do mercado, quais as diferenças entre 
eles, as vantagens competitivas de cada um, como o setor está 
crescendo, etc. 

Um forma de pesquisar essas informações é através do site da 
empresa em notícias, mas também em sites como infomoney, 
monetizando, sunoresearch,  entre outros. Avalie, filtre e compare as 
informações para tirar conclusões sensatas. Não recomendo globo, 
uol, terra, e seus pares. Muito sensacionalismo e pouca consideração 
com quem procura informações decentes. 

Junto com essa pesquisa, faça uma análise SWOT. Na minha época 
de propagandista eu fazia muita análise SWOT de produtos e 
concorrentes. Para quem já conhece e tem facilidade será mais 
tranquilo de fazer essa analise, para quem não domina será uma 
ótima oportunidade de praticar e  melhorar. 

Análise SWOT  
 
*forças e fraqueza referentes à parte que compete à empresa que 
você está analisando, ou seja, internamente. Quais os planos de 
ação e estratégias da empresa. 
*oportunidades e ameaças referentes a parte externa, ao mercado. 
São os novos competidores, crises, tudo o que pode interferir na 
competição com os produtos/serviços da empresa.

CONHECENDO O MERCADO 
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FATORES CONSIDERADOS 
IMPORTANTES NA ANÁLISE
INDICADORES COMPLEMENTARES 
PARA UMA BOA ANÁLISE

Esse item é extremamente importante para conhecer quais os riscos 
envolvidos no negócio da empresa. Se for uma empresa do 
segmento petrolífero, as notícias sobre os países produtores e 
exportadores de petróleo são relevantes, bem como a volatilidade do 
dólar. Uma greve no setor de caminhões é um indicativo de que pode 
ter diminuição do consumo e perda de receita pontual, uma crise 
entre EUA e Arábia Saudita pode movimento o preço do petróleo no 
mundo. 

A variação cambial é um fator que também deve ser considerado, 
principalmente para exportadoras que possuem receita e/ou custos 
em dólar. Esse fator pode afetar diretamente os lucros e operações 
de uma empresa. 

Fusões e aquisições também devem ser observadas bem como 
internacionalização. Aspectos que podem interferir tanto positiva 
quanto negativamente para os negócios. Informe-se sobre as 
vantagens e desvantagens dessas situações para a empresa e para 
o mercado. 

Nova regulamentações políticas, econômicas ou ambientais. Vejam 
que tudo o que pode envolver o business da empresa deve ser 
levado em consideração na sua análise. Pense que se trata de um 
negócio do qual você quer saber o máximo que puder, pois você vai 
investir seu capital nela, e o mínimo que você espera é o retorno de 
valor para a sua carteira e como acionista.

FATORES DE RISCO DO NEGÓCIO
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FATORES CONSIDERADOS 
IMPORTANTES NA ANÁLISE
INDICADORES COMPLEMENTARES 
PARA UMA BOA ANÁLISE

Fatores microeconômicos estão relacionados diretamente a uma 
empresa ou a um setor. Já mencionamos alguns itens acima e vale 
considera-los novamente aqui.  

São eles: 

a) Gestão da empresa: mostrando se a Gestão está trazendo 
resultados e crescimento recorrente; 

b) Concorrentes: conhecer os diferencias dos principais players do 
mercado, para entender onde se encaixa a empresa que você está 
analisando nesse cenário; 

c) Insumos e bens de produção: quanto menor o custo de 
produção maior a margem de lucro. Empresas com bons 
fundamentos apresentam menores custos de produção.

ECONOMIA
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FATORES CONSIDERADOS 
IMPORTANTES NA ANÁLISE
INDICADORES COMPLEMENTARES 
PARA UMA BOA ANÁLISE

ECONOMIA

Fatores microeconômicos estão relacionados diretamente a uma 
empresa ou a um setor. Já mencionamos alguns itens acima e vale 
considera-los novamente aqui.  

São eles: 

a) Gestão da empresa: mostrando se a Gestão está trazendo 
resultados e crescimento recorrente; 

b) Concorrentes: conhecer os diferencias dos principais players do 
mercado, para entender onde se encaixa a empresa que você está 
analisando nesse cenário; 

c) Insumos e bens de produção: quanto menor o custo de 
produção maior a margem de lucro. Empresas com bons 
fundamentos apresentam menores custos de produção. 

E por fim, alguns indicadores para complementar a análise 
macroeconômica, envolvendo fatores internacionais são: 

a) Decisão de Política Monetária do FED 

b) Relatório do Payroll 

c) IBC-Br 

d) Preços de commodities



Onde encontrar os indicadores

CAPÍTULO 4
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ONDE ENCONTRAR 
OS INDICADORES
SITES DE INFORMAÇÕES

Todas as informações mencionadas nos capítulos 2 e 3 você vai 
encontrar no site da empresa, no setor Relação com 
Investidores ou RI ou Investidores. Ali você encontrará tanto as 
informações numéricas referentes a resultados quanto as 
institucionais e do negócio.

Utilizem também os sites: 
 
www.statusinvest.com.br

http://www.statusinvest.com.br
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ONDE ENCONTRAR 
OS INDICADORES
SITES DE INFORMAÇÕES

www.fundamentus.com.br

www.fundamentei.com.br 

Observem que em cada um deles você pode fazer o seu cadastro 
gratuito e desfrutar de mais ferramentas para que suas análises 
sejam mais eficientes. 
 
Caso ainda precise de informações que tenha encontrado no site 
da empresa considere uma pesquisa no Google, com uma grande 
ressalva: ANALISE a FONTE. Verifique outras fontes e confirme a 
relevância delas. Veja se a data da publicação também é atual, 
pois os resultados da pesquisa podem estar defasados.

http://www.fundamentus.com.br
http://www.fundamentei.com.br


Como analisar os indicadores 
de uma ação

CAPÍTULO 5
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COMO ANALISAR OS 
INDICADORES DE UMA AÇÃO
EXEMPLO PRÁTICO COM OS 
PRINCIPAIS INDICADORES 

Neste capítulo vou explicar através de um exemplo o que procurar 
nos múltiplos para entender os resultados e atratividade de 
determinada ação. Essa é a análise individual. Com ela você vai 
conhecer a fundo os resultados da empresa.  

Vamos analisar uma Blue Chip, a Itaú SA. 
 
Ticker ou Código: ITSA4 
Cotação atual (15/07/2020): R$ 10,27 
P/L: 9,49  
P/VP: 1,57  
LPA: 1,08  
VPA: 6,54  
DY: 8,46% 
Dividendos pagos nos últimos 12 meses: R$ 0,86 
ROE: 16,57%  
EV/EBITDA: 6,87  
DL/PL: 0,02  

Estes são os indicadores ensinados no capítulo 2.  

Vamos analisar a Itau SA através deles. 
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COMO ANALISAR OS 
INDICADORES DE UMA AÇÃO
EXEMPLO PRÁTICO COM OS 
PRINCIPAIS INDICADORES 

O P/L negociando a 9x o lucro da empresa. A Itau SA entrega R$ 
1,08 por ação, enquanto sua cotação hoje está R$ 10,27. 
Esse valor para P/L é bem visto, pois mostra que o mercado gosta da 
empresa e acredita na sua capacidade de entregar bons resultados 

O P/VP negociando a 1,57x o valor patrimonial por ação. O VPA 
demosntra quanto cada ação representa do patrimônio líquido 
(capital dos acionistas). Neste caso cada ação equivale a R$ 6,54 do 
patrimônio líquido. 
Esse valor, 1,57, representa que o mercado está pagando 57% a 
mais do que ela vale. Isso não significa que esteja cara, significa que 
o mercado vê potencial de crescimento da empresa. 

O Dividend Yield ou D.Y. apresenta um ótimo número com 8,46%. 
Comparado à média do mercado, está pagando acima do 
recomendado,  ou seja, acima de 5%. Excelente indicador 
atualmente. 

Um ROE acima de 15% é um ótimo indicador de entrega de 
resultados e de performance. Mostra que a governança da empresa 
está sendo bem feita e gerando lucros. 
 
EV/EBITDA em 6,87, ou seja, abaixo de 10, indica uma boa relação. 
Lembrando que EBITDA representa  geração de caixa operacional e 
quanto menor os gastos com operação, melhor o indicador.  

Um DL/PL de 0,02 representa que 2% do patrimônio líquido da 
empresa está representado nas dívidas da empresa. Ótimo nível de 
endividamento, quanto menor melhor.
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COMO ANALISAR OS 
INDICADORES DE UMA AÇÃO
EXEMPLO PRÁTICO COM OS 
PRINCIPAIS INDICADORES 

Itausa é uma holding de capital aberto. Concentra todas as decisões 
financeiras e estratégicas, de forma que as empresas do 
Conglomerado tenham as melhores condições para se aplicar em 
suas atividades e expandir seus negócios.  
Assim, as controladas conseguem alcançar altos níveis de 
produtividade, capacitando seus colaboradores e desenvolvendo 
tecnologia para aprimorar permanentemente os produtos e serviços 
que oferece ao mercado. 

Esse modelo também garante que os princípios que regem a holding 
sejam integralmente praticados nas empresas do Conglomerado. 
Valorização do capital humano, ética nos negócios e geração de valor 
para os acionistas são os valores incontestáveis que norteiam o 
trabalho dos colaboradores da Itaúsa e suas controladas. 

A Itausa investe em empresas atuantes em diversas áreas como os 
setores financeiro, indústrias de painéis de madeira, louças e metais 
sanitários, revestimento cerâmico, vestuário, calçados e gasodutos.  

As empresas são, de acordo com o setor: 

Industrial:  Duratex, Alpargatas, ItauTec e NTS; 

Financeiro: Itau Unibanco, Itau BBA; 

Cultural e Socioambiental: IInstituto Alpargatas, 
Itau Sustentabilidade, Itau Cultural, Fundação Itau Social.
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COMO ANALISAR OS 
INDICADORES DE UMA AÇÃO
EXEMPLO PRÁTICO COM OS 
PRINCIPAIS INDICADORES 

A gestão vem sendo bem feita, tendo em vista os resultados 
apresentados, tanto em receitas quanto lucro e dividendos pagos aos 
acionistas. Com bons números e ótimos indicadores, a Itau SA 
continua sendo uma excelente empresa para se investir, inclusive 
ótima pagadora de dividendos.
*Nota:	  não	  é	  recomendação	  de	  compra.	  É	  apenas	  uma	  análise	  isenta.



Como comparar indicadores 
entre empresas

CAPÍTULO 6
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COMO COMPARAR 
INDICADORES ENTRE 
EMPRESAS
EXEMPLOS PRÁTICOS PARA 
COMPARAR EMPRESAS 

Neste capítulo vou fazer o mesmo exercício do capítulo anterior, 
porem comparando entre empresas do mesmo setor. Dessa forma, 
pode entender se a ação está atrativa em relação aos players do 
mercado. Esta é a análise comparativa. 

Para isso vou utilizar os mesmos indicadores e critérios para 
identificar as principais diferenças entre as empresas. 

Vou comparar duas empresas do setor de Energia Elétrica. Um setor 
que costuma ser bem resiliente e perene. Interessante sempre 
considerar pelo menos uma empresa do setor para compor a 
diversificação da carteira. 

As empresas serão Engie (EGIE3) e EDP (ENBR3).  

Vamos lá!

Ticker	  ou	  Código:	  EGIE3	  
 
Cotação	  (22/07):	  R$	  43,92	  
P/L:	  15,87	    
P/VP:	  5,31	    
LPA:	  2,77 
VPA:	  8,27 
DY:	  3,48% 
Dividendos	  (12	  M):	  R$	  1,52 
ROE:	  33,46% 
EV/EBITDA:	  9,20	   	    
DL/PL:	  1,89

Ticker	  ou	  Código:	  ENBR3	  
 
Cotação	  (22/07):	  R$	  17,95	  
P/L:	  7,57	  
P/VP:	  1,04 
LPA:	  2,37 
VPA:	  17,36 
DY:	  3,26% 
Dividendos	  (12	  M):	  R$	  0,58 
ROE:	  13,73% 
EV/EBITDA:	  5,67 
DL/PL:	  0,57	  
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COMO COMPARAR 
INDICADORES ENTRE 
EMPRESAS
EXEMPLOS PRÁTICOS PARA 
COMPARAR EMPRESAS 

Vamos comparar os indicadores:  

Os indicadores P/L e P/VP representam quanto o mercado está pagando 
pelos lucro e pelo valor patrimonial da empresa. Neste caso, quanto 
menor, mais atrativa, pois está sendo negociada perto do valor “justo”, ou 
seja, equivalente a 1,00. No exemplo acima, a EDP (ENBR3) parece mais 
interessante. 
Pode-se entender também a expectativa que o mercado tem sobre a 
empresa, indicando que quanto maior o indicador, maiores as 
expectativas do mercado sobre a empresa. Nesse caso, A EGIE3 se torna 
mais interessante. 
 
Quando observamos o D.Y. de cada empresa, percebemos que o número 
é praticamente igual, EGIE3 3,48% e ENBR3 3,26%. Porém, como este 
indicador está diretamente relacionado ao preço da ação, quem tiver 
maior valor de cotação, pagará mais dividendos. Neste caso, a EGIE3 
pagou a maior quantidade de dividendos nos últimos 12 meses, R$ 1,52 
por ação. 

Na análise do ROE, que mede a performance, a gestão alinhada com a 
estratégia, e até mesmo o desempenho da empresa, é a quantidade de 
Lucro Líquido gerada a partir do Patrimônio Líquido da empresa. É 
comum considerarmos um ROE acima de 15% ideal. Neste exemplo a 
ENBR3 está abaixo de 15% (13,73% - apesar de estar bem próximo) 
enquanto a EGIE3 entrega uma performance bem melhor, em R$ 33,46%. 

Ao analisarmos o EV/EBITDA verificamos quanto cada empresa entrega 
descontando juros, impostos, depreciação e amortização, ou seja, quanto 
é entregue de fato, em resultados. Um valor indicado ideal é próximo e 
acima de 10. Na nossa comparação a EGIE3 entre um valor melhor, em 
9,20 contra 5,67 da ENBR3.
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COMO COMPARAR 
INDICADORES ENTRE 
EMPRESAS
EXEMPLOS PRÁTICOS PARA 
COMPARAR EMPRESAS 

Por fim, o DL/PL indica quanto de dívida líquida da empresa está 
representada no patrimônio líquido, ou seja, quanto da dívida a 
companhia está usando para financiar os ativos em relação ao patrimônio 
líquido. Quanto menor esse número, melhor, e no exemplo utilizado 
acima, o melhor nível de endividamento é da ENBR3, em 0,57 contra 1,89 
da EGIE3. 

Além destes indicadores, quero complementar com mais 3:  

margem líquida 

liquidez corrente 

liquidez diária 

Margem líquida: revela a porcentagem de lucro em relação as receitas 
da empresa, ou seja, quanto a empresa gera de lucro a partir da receita 
líquida. Utilizado para confirmar quem entrega melhore resultados. 
EGIE3: 22,44%  
ENBR3: 9,26%  

Liquidez Corrente: indica a capacidade de pagamento da empresa no 
curto prazo, ou seja, a condição de honrar com as dívidas de curto prazo. 
Importante para validar o grau de endividamento. 
EGIE3: 1,25  
ENBR3: 1,29 

Liquidez diária: média do volume negociado nos últimos 30 dias. Ajuda a 
entender qual ativo é mais procurado na Bolsa, ou seja, qual o mercado 
considera mais atraente. 
EGIE3: R$ 90 milhões 
ENBR3: R$ 42 milhões



Como fechar uma análise

CAPÍTULO 7
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COMO FECHAR 
UMA ANÁLISE
DEFININDO SE O INVESTIMENTO 
É BOM OU NÃO

Após as análises individual e comparativa, como definir se a ação 
deve ser comprada ou não? 

Você deve usar as informações que obteve com a análise e, se 
necessário, complementar com outras, como notícias e comunicados 
sobre a empresa, dentro do site da empresa e não somente de sites 
de notícias.  
 
Site de notícias que indico, fora o próprio site da empresa, é o  

www.sunoresearch.com.br -> notícias.  

Lá você vai encontrar informações complementares para a sua 
análise. 

Dentro do conjunto de indicadores que você decidiu utilizar na 
análise, se uma empresa, comparada com seus pares, estiver melhor 
“rankeada”, aliando a isso, o seu conhecimento sobre o que a 
empresa faz, o que gera receita, como ela está estruturada no 
mercado, e como a governança dela acontece dentro dos conselhos, 
você consegue definir se deve ou não comprar suas ações. 
 
Vejam, a ideia deste Ebook é ensiná-lo a fazer uma ótima análise de 
empresas e ações, e dessa forma, a sua decisão estará mais 
próxima do ideal. No início você vai se sentir inseguro e isso é 
natural. Com o tempo e a prática você começa a dominar os 
indicadores, as informações e passa a fazer análises cada vez 
melhores. É um processo gradual de evolução.
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COMO FECHAR 
UMA ANÁLISE
DEFININDO SE O INVESTIMENTO 
É BOM OU NÃO

Como sugestão, você deve começar com empresas grandes e 
sólidas, as Blue Chips. Analisando esses tipos de empresas você 
conseguirá entender melhor como cada uma atua, como os 
indicadores podem ser utilizados e comparados, como conhecer 
melhor as informações sobre as empresas e os negócios. 

Uma forma de validar  sua decisão pode ser uma comparação dentro 
dos balanços e resultados da empresa que está analisando. Dessa 
forma você consegue inferir a evolução dos números ao longo dos 
períodos analisados. Em outras palavras, você vai analisar os 
resultados a cada trimestre ou a cada ano, analisando-os 
comparativamente. 

Outra forma para validar a análise é comparar informações de duas 
áreas do Balanço Patrimonial, por exemplo. Analise ROE e ROIC, 
num determinado período de tempo. Analise Margem Líquida e Lucro 
Líquido, num determinado período de tempo. 
 
São formas que podem te ajudar a deixar sua análise mais robusta e 
mais fácil de tomar a decisão final.
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FECHAMENTO
Como conclusão da análise fundamentalista, ressalto a 
importância de conhecer cada um dos indicadores, bem como 
onde encontra-los e saber como analisa-los. 

Quanto maiores as informações (sérias) que você tiver para a 
sua análise, mais assertiva ela será, e melhor fundamentada 
será a sua decisão sobre comprar ou não o ativo. 

Portanto, quando estiver interessado em uma ação, seja por 
alguma notícia que leu, seja porque ouviu algum amigo comentar 
sobre ela, ou seja porque você quer conhece-la mais, procure o 
máximo de informações relevantes para que sua análise seja 
completa. 

A leitura deste ebook contribuirá muito para você iniciar o 
processo de conhecimento sobre ações e como analisa-las cada 
vez melhor. 
 
Obrigado. 
Oscar Gabrielli 

Um abraço, 
Propagandista Investidor


