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O Ibovespa encerrou setembro com alta de 3,48% ante uma 

desvalorização da Carteira Planner de 4,41% 

A Carteira de Dividendos leva em consideração os seguintes itens na escolha das ações: i) forte e estável 

geração de caixa; ii) baixo endividamento; iii) menor necessidade de investimentos; iv) receita atrelada a 

índices inflacionários; e v) alto volume de distribuição de proventosaos acionistas. 

 

 

 

Desempenho da carteira em setembro 

A Carteira Dividendos de setembro perdeu 4,41% com a desvalorização da Cielo, Ferbasa e Copasa, nesta ordem. As 

cinco ações ficaram “ex” de proventos no mês de setembro. 

 

 

Mês
Carteira 

Dividendos
Ibovespa

Janeiro 12,80       11,14      

Fevereiro (2,24)        0,52        

Março (4,74)        0,01        

Abril 2,81         0,88        

Maio (4,79)        (10,87)     

Junho (2,67)        (5,20)       

Julho 9,33         8,88        

Agosto 1,75         (3,21)       

Setembro (4,41)        3,48        

Outubro -           -          

Novembro -           -          

Dezembro -           -          

Acum. 2018 6,42         3,86        

Fonte: Planner Corretora e Economatica

Rentabilidade Acumulada (%) - Carteira Dividendos em 2018

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Carteira Dividendos Ibovespa

Carteira Dividendos - Outubro/18

Direcional DIRR3 6,83 8,00 3,66% 0,25 6,59% 0,45 Anual 20,00

Itau Unibanco ITUB4 44,13 59,00 7,25% 3,20 8,16% 3,60 Mensal 20,00

Smiles SMLS3 46,00 56,00 8,04% 3,70 8,04% 3,70 Anual 20,00

Taesa TAEE11 20,00 25,00 9,50% 1,90 10,00% 2,00 Trimestral 20,00

Tupy TUPY3 20,27 26,50 5,13% 1,04 6,17% 1,25 Anual 20,00

Planner Portfolio 100,00

Bovespa Index IBOV 79.342 87.400

Fonte: Planner Corretora e Economatica
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Composição da carteira de outubro 

 

Para a Carteira de outubro recomendamos ações de empresas com proventos já confirmados e outras com 

expectativa de aprovação no período.  A Direcional e o Banco Itaú estão com seus dividendos aprovados 

para o mês.  

 

 

Ações mantidas na Carteira 

Nenhuma ação foi mantida para este mês.   

Ações incluídas na Carteira 

Direcional Engenharia (DIRR3): Entramos com  Direcional na carteira em razão do bom dividendo aprovado e com 

direito ainda nesta segunda-feira. O dividendo será de R$ 0,6122890 por ação ficando “ex” amanhã (2/10). O  valor 

total de R$ 90 milhões. A  ação fechou a R$ 6,83 na sexta-feira. Sobre esta cotação o retorno do dividendo [e de 8,97% 

Os dividendos serão pagos no dia 11 de outubro de 2018. 

Itaú Unibanco (ITUB4): A nova política do banco prevê uma distribuição mínima de 35% do lucro líquido na forma de 

dividendos e juros sobre capital próprio. O valor total a ser distribuído a cada ano considera (i) o nível de capitalização 

com regras definidas pelo BC; (ii) o nível mínimo de capital nível 1 estabelecido pelo banco de 13,5%; (iii) a 

lucratividade no ano; (iv) as perspectivas de utilização de capital em função do crescimento esperado nos negócios, 

programas de recompra de ações, fusões ou aquisições e alterações regulatórias que possam alterar a exigência de 

capital; e (v) mudanças fiscais. Nesse contexto o payout (incluso a recompra de ações) passou de 49,3% em 2016 para 

83% em 2017 sendo esperado payout de 80% para 2018. Ressalte-se que suas ações estão sendo negociadas com uma 

bonificação de 50% à espera de homologação pelo Banco Central. 

Smiles (SMLS3): Vemos oportunidade na ação da Smiles diante da expectativa de aprovação de um provento 

intermediário à frente, ressaltando que sua política de distribuição é anual com bom retorno para seus acionistas. 

Acreditamos também que a ação voltou a ficar atrativa após a desvalorização acumulada de 36,2% no ano, mesmo 

considerando o aumento da competitividade no seu setor de atuação.  

Taesa (TAEE11): A Taesa tem apresentado um desempenho operacional consistente ao longo dos anos. A taxa de 

disponibilidade das linhas de transmissão se manteve em 99,97% confirmando o seu compromisso em manter a 
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qualidade na operação e manutenção dos ativos que opera. Ao final do 2T18 sua dívida líquida era de R$ 2,3 bilhões 

equivalente a 1,4x o EBITDA, demonstrando um sólido perfil financeiro e baixa alavancagem, indicando que continua 

preparada para as oportunidades de crescimento via fusões/aquisições ou mesmo Greenfield. Esperamos que a 

companhia faça nova distribuição de proventos, na forma de dividendos e JCP em novembro. 

Tupy (TUPY3):  Estamos incluindo a ação em nossa Carteira, porque esperamos que a empresa possa deliberar 

proventos neste mês. A Tupy distribui remunera seus acionistas trimestralmente, sendo que o último provento foi 

pago no dia 24/agosto (juros sobre o capital de R$ 0,221081653 líquidos por ação).   

A empresa já anunciou que vai distribuir R$ 150 milhões (R$ 1,04 por ação) relativo ao resultado de 2018, equivalente 

a 5,1% do atual valor de mercado.  A Tupy já pagou três proventos em 2018 (um dividendo e dois JCPs), em março, 

maio e agosto.  O dividendo era ainda referente ao resultado de 2017 e os JCPs foram adiantamentos de 2018.  O total 

pago somado chegou a R$ 125 milhões (R$ 0,79 por ação - líquido do Imposto de Renda). 

Nossa recomendação para as ações da Tupy é de Compra com Preço Justo de R$ 26,50 por ação (potencial de alta em 

31%). 

 

Ações retiradas da carteira 

Cielo (CIEL3): Conforme decidido a Cielo pagará proventos fixos (dividendos e juros sobre capital próprio) de R$ 3,5 

bilhões referentes ao ano fiscal de 2018, e cuja periodicidade foi alterada, de semestral para trimestral. A companhia 

distribuirá R$ 1,438 bilhão (R$ 0,529505035/ação) na forma de dividendos, com base na posição acionária de 14 de 

setembro de 2018 sendo as ações negociadas “ex direito” a partir de 17 de setembro de 2018, inclusive. O retorno foi 

de 3,75%. 

Copasa (CSMG3): Para o ano de 2018, o Conselho de Administração aprovou a distribuição de dividendos no 

percentual correspondente a 50% do Lucro Líquido Ajustado. A companhia declarou JCP de R$ 0,4315/ação, relativo 

ao 3T18, com base nas posições de ações em 24/set. O retorno líquido foi de 0,9%. O pagamento acontecerá em até 

60 dias a contar da aprovação.  

Itaúsa (ITSA4): A Itaúsa é uma empresa Holding que controla o Itaú Unibanco e as companhias não financeiras, 

Alpargatas, Duratex, NTS, e a Itautec, entre outros ativos. Desta maneira, seu resultado é composto basicamente pelo 

Resultado de Equivalência Patrimonial (REP), apurado a partir destas controladas. A política de distribuição de 

proventos da companhia estabelece que todo o volume de dividendos e/ou JCP recebidos do Itaú Unibanco (sua 

principal controlada), são 100% distribuídos pela Itaúsa aos seus acionistas. Nesse contexto, como as ITSA4 são 

negociadas com desconto em relação à soma das partes de suas companhias investidas, o yield via Holding é 

proporcionalmente acima do retorno do banco. 

Ferbasa (FESA4): Estamos retirando a ação da Carteira, após o pagamento do provento esperado para o mês de 

setembro. O valor pago foi de R$ 0,3482658454 para cada ação ordinária e R$ 0,3830924300 para a preferencial.  

Tiveram direito os acionistas da empresa no dia 6 de setembro, com o pagamento sendo realizado no dia 

20/setembro, proporcionando um retorno de 2,0% para os detentores de FESA4 no dia do seu recebimento. Vale 

destacar que a Ferbasa remunera seus acionistas trimestralmente. 

Telefônica Brasil (VIVT4): A companhia ficou “ex” de um juro sobre o capital próprio no dia 18/09 sem data ainda para 

o pagamento, o que somente deverá acontecer no próximo ano, se for seguido o critério histórico da empresa. Este 

último JCP equivale a R$ 1,453937 líquido de imposto de renda. Com base na cotação de fechamento de 17/09 (R$ 

40,35 por ação), o retorno para os acionistas foi de 3,60%.  
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido 
pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação 
do analista. Dessa forma teremos:  
Compra:Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro:Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Venda:Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 

Bovespa, mais o prêmio. 

Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções 
referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste 
relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e 
nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da 
Planner Corretora de Valores. 
 
O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a 
expressa autorização da Planner Corretora. 
As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua 
elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18:  
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores 
mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 
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