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Carteira de Dividendos – Fev/19 

 

Carteira Dividendos Planner valoriza 11,2% em janeiro ante uma alta 

de 12,5% do Índice Dividendos 

 

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. 

 

 

 

  

Mês
Carteira 

Dividendos

Indice 

Dividendos

Janeiro 11,17       12,48        

Fevereiro -           -            

Março -           -            

Abril -           -            

Maio -           -            

Junho -           -            

Julho -           -            

Agosto -           -            

Setembro -           -            

Outubro -           -            

Novembro -           -            

Dezembro -           -            

Acum. 2019 11,17       12,48        

Fonte: Planner Corretora e Economatica

Rentabilidade Acumulada (%) - Carteira Dividendos em 2019

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
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Desempenho da Carteira em janeiro 

A Carteira Dividendos encerrou janeiro com ganho de 11,17%. As cinco ações deram contribuição positiva para a 

Carteira. Observação: A partir deste mês, adotaremos com referência o Indice Dividendos (IDIV). 

 

Observação: O peso de cada ação  na Carteira Dividendos é de 20%.  

Para a Carteira de fevereiro entramos com outras 5 ações que temos expectativa de aprovação de proventos neste 

período. 

 

Ações incluídas na Carteira 

BB Seguridade (BBSE3): Historicamente a companhia destina em fevereiro uma distribuição de dividendos aos seus 

acionistas. Mantendo essa tendência, estimamos um valor de R$ 0,80/ação equivalente a um retorno potencial de 

2,6%. 

Cielo (CIEL3): Em 2018, a Cielo aprovou a distribuição de proventos fixos no valor de R$ 3,5 bilhões. No 1T19, será 

paga a última parcela no montante de R$ 875,0 milhões referente ao 4T18, equivalente ao valor aproximado de R$ 

0,32/ação e retorno de 2,7%. 

Iochpe Maxion (MYPK3): Entramos com a ação na carteira na expectativa de aprovação de um provento, a exemplo 

de períodos anteriores. Além disso, temos a expectativa de confirmação de um bom resultado da empresa em 2018.  

Petrobras (PETR4): A companhia voltou a mostrar bons resultados e temos a expectativa de aprovação de um 

provento por conta da divulgação dos resultados de 2018.  

Ultrapar (UGPA3): A Ultrapar é boa pagadora de dividendos e deverá aprovar mais um provento após a divulgação de 

seus resultados de 2018. Além disso, a ação vem numa curva de recuperação da forte desvalorização registrada em 

2018. 

Carteira Dividendos - Janeiro

mês Ano

Bradesco BBDC4 38,63 45,00 2,25% 0,87 2,41% 0,93 Mensal 17,16 17,16

Cia Hering HGTX3 29,00 33,00 3,79% 1,10 3,83% 1,11 Anual 7,57 7,57

Fleury FLRY3 19,66 25,00 3,05% 0,60 3,56% 0,70 Anual 13,35 13,35

Itausa ITSA4 12,08 14,54 4,55% 0,55 5,38% 0,65 Trimestral 11,75 11,75

Tim Participações TIMP3 11,70 13,00 4,70% 0,55 5,56% 0,65 Trimestral 6,01 6,01

Planner Portfolio 11,17 11,17

Indice Dividendos IDIV 4.722 12,48 12,48

Carteira Dividendos - Fevereiro
BBSeguridade BBSE3 31,06 37,00 2,80% 0,87 2,99% 0,93 Semestral - -

Cielo CIEL3 11,94 14,00 9,21% 1,10 9,30% 1,11 Trimestral - -

Iochp-Maxion MYPK3 22,35 25,00 2,91% 0,65 3,80% 0,85 Semestral - -

Petrobras PETR4 25,58 33,00 3,52% 0,90 3,91% 1,00 Anual - -

Ultrapar UGPA3 57,20 55,00 2,80% 1,60 3,32% 1,90 Semestral - -

Planner Portfolio - -

Indice Dividendos IDIV 4.722 - -

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Div/ação 
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Ações retiradas da Carteira 

Bradesco (BBDC4): O Conselho de Administração do banco aprovou a manutenção de sua Sistemática de Pagamento 

Mensal de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) para 2019. O primeiro JCP teve como data base o dia 02 de janeiro de 

2019. O valor bruto é de R$ 0,018974809/ação preferencial. A partir de 03/01/2018 as ações estão sendo negociadas 

“ex” juros com retorno mensal de 0,04%.  

Cia. Hering (HGTX3):  A ação ficou “ex” de um Juro sobre o Capital no dia 04/01 no valor bruto de R$ 0,2478 (Líquido: 

R$ 0,21063). No mês a ação valorizou 7,6% com boa contribuição para nossa carteira.  

Fleury (FLRY3): A companhia declarou um Juro sobre o Capital no dia 26/12/18, ficnado “ex” direito em 03/01 com 

pagamento para o dia 18 de janeiro. O valor bruto do provento foi de R$ 0,12696 (Líquido: R$ 0,107916). Além deste 

provento, a ação registrou boa valorização no mês.  

Itaúsa (ITSA4): A entrada em nossa carteira veio no contexto de uma estimativa de distribuição de dividendos para o 

mês de fevereiro de R$ 0,02/ação. Se referendados, representará um retorno de 0,2% para os acionistas. 

Tim Participações (TIMP3): A companhia aprovou um Juro sobre o Capital no dia 19/12/18 com a ação ficando “ex” 

JCP no dia 03/01. O pagamento do provento foi determinado para 24/janeiro, no valor bruto de R$ 0,156998 (Líquido: 

R$ 0,133448). 
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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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