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03 de maio  de 2021 

Carteira Planner sobe 4,72% ante uma alta de 2,03% do Índice 
Dividendos 

A Carteira Dividendos teve um excelente desempenho em abril, acima da alta do IDIV – Índice de Dividendos. 

Na carteira para maio, as cinco empresas têm seus proventos confirmados, com expectativa de bom retorno 

para os investidores.   

 

Na tabela abaixo são apresentados os proventos aprovados e/ou estimados para o curto prazo, com base 

no histórico de distribuição de resultados destas companhias. Consideramos eventos já comunicados ao 

mercado, mas ainda sem data de pagamento e também expectativas de aprovação. 

Desempenho mensal da Carteira Dividendos x Índice Dividendos  

 

Carteira Dividendos Planner

Código Fec hto Variaç ão Valoriz. Código Fec hto Retorno

da Aç ão R$ /aç ão % no mês da Aç ão R$ /aç ão
Es timado / 

Aprovado
Provento R$/aç ão Ex-Prov. Pagto. (*)

ALUP11 26,87 8,17 1,63 EGIE3 40,67 Aprovado DIV. 0,747 12-mai ND 1,84%

CMIG4 13,84 6,22 1,24 ODPV3 12,77 Aprovado DIV. 0,181 20-mai 6-jul 1,42%

GR ND3 8,17 9,66 1,93 PCAR4 72,11 Aprovado DIV.+JCP 2,177 6-mai 15-jun 3,02%

GNDI3 81,27 -1,85 -0,37 S ANB11 38,53 Aprovado DIV. 0,804 10-mai 2-jun 2,09%

BEEF3 9,68 1,41 0,28 TAEE11 41,80 Aprovado DIV. 1,631 5-mai 31-mai 3,90%

>>>>>>> 4,72

6.701 2,03

Fonte: Economatica e Planner Corretora

Indic e Dividendos

Data 

(*) Retorno c alc ulado c om bas e na última c otaç ão da aç ão.

Obs : Cada aç ão tem pes o de 20% na c arteira.

Des empenho da Carteira Planner e Recomendação 

Abril Maio

Carteira Planner

Provento (Div. /J CP)
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Desempenho da Carteira Dividendos (2017 – Atual) 

 

Carteira Dividendos x Índice Dividendos (Base 100) 

 

Mês
Carteira 

Dividendos

Indice 

Dividendos

Janeiro (5,42)        (5,08)         

Fevereiro (3,15)        (5,21)         

Março 5,43         7,57          

Abril 4,72         2,03          

Maio -           -            

Junho -           -            

Julho -           -            

Agosto -           -            

Setembro -           -            

Outubro -           -            

Novembro -           -            

Dezembro -           -            

Acum. 2021 1,13         (1,25)         

Fonte: Planner Corretora e Economatica

Rentabilidade Acumulada (%) - Carteira Dividendos em 2021

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

Carteira Dividendos Indice Dividendos

Rentabilidade acumulada - Carteira Dividendos versus Indice Dividendos
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Acum. 

Carteira Dividendos -5,42% -3,15% 5,43% 4,72% 1,13%

Indice Dividendos -5,08% -5,21% 7,57% 2,03% -1,25%

Diferença -0,34% 2,06% -2,14% 2,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,38%

Carteira Dividendos -8,27% -5,72% -28,77% 3,94% 3,26% 12,27% 6,74% -5,16% -5,81% -5,83% 17,24% 7,76% -15,79%

Indice Dividendos -1,58% -6,38% -25,33% 3,76% 5,00% 8,95% 6,53% -4,83% -4,63% 0,65% 14,40% 8,94% -0,95%

Diferença -6,69% 0,66% -3,44% 0,18% -1,74% 3,32% 0,21% -0,33% -1,18% -6,48% 2,84% -1,18% -14,84%

Carteira Dividendos 11,17% -4,09% -1,98% 3,87% 8,06% 1,58% 3,90% -3,08% -0,20% -0,92% 1,98% 11,10% 34,43%

Indice Dividendos 12,48% -2,03% -1,79% 3,09% 3,14% 3,11% 2,76% 2,23% 1,89% 1,50% 2,35% 9,99% 45,11%

Diferença -1,31% -2,06% -0,19% 0,78% 4,92% -1,53% 1,14% -5,31% -2,09% -2,42% -0,37% 1,11% -10,68%

Carteira Dividendos 12,80% -2,24% -4,74% 2,81% -4,79% -2,67% 9,33% 1,75% -4,41% 1,02% 6,73% -2,49% 11,89%

Indice Dividendos 9,88% -0,61% 1,05% -1,42% -10,53% -4,33% 7,27% -3,70% 0,17% 11,44% 7,28% 0,65% 15,95%

Diferença 2,92% -1,63% -5,79% 4,23% 5,74% 1,66% 2,06% 5,45% -4,58% -10,42% -0,55% -3,14% -4,07%

Carteira Dividendos 11,93% 4,26% 5,45% -0,55% 1,36% -6,09% 3,45% 3,91% 5,98% -0,72% -0,56% 8,62% 42,31%

Indice Dividendos 8,58% 7,00% -1,85% 0,92% -5,70% -1,22% 4,82% 6,96% 6,12% 0,29% -6,67% 4,94% 25,30%

Diferença 3,35% -2,74% 7,30% -1,47% 7,06% -4,87% -1,37% -3,05% -0,14% -1,01% 6,11% 3,68% 17,01%
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Ações mantidas na carteira 

Nenhuma 

Ações retiradas da carteira 

Alupar (ALUP11): 

 Com base no lucro líquido (IFRS) de R$ 942,1 milhões de 2020, o conselho de administração 

recomendou a distribuição de dividendos de R$ 246,2 milhões, equivalente a R$ 0,84 por unit; 

 As ações passaram a ser negociadas ex-dividendos a partir de 28 de abril de 2021; 

 O retorno foi de 3,2%.  

Cemig (CMIG4): 

 Foi aprovada na AGOE em 30 de abril de 2021 de 2021 a distribuição de dividendos 

complementares de R$ 928,7 milhões (R$ 0,61169613495/ação). 

 As ações serão negociadas “ex-dividendos” a partir de 3 de maio de 2021 com retorno de 

4,4%. 

 Na mesma AGOE foi aprovado o aumento de capital de R$ 873 milhões para R$ 8,5 bilhões, 

com a emissão de 174,6 milhões de novas ações e bonificação de 11,496899948% aos 

acionistas.  

 Ações ex-bonificação também desde 3 de maio de 2021. O custo unitário atribuído às ações 

bonificadas é de R$ 5,00. 

Grendene (GRND3): 

 A ação ficou “ex” do dividendo de R$ 0,51 no dia 23/04 que representou um retorno líquido 

de 5,5% para seus acionistas.  

 Na quinta-feira a companhia anunciou mais um provento, desta vez um valor menor que será 

contabilizado como antecipação dos resultados de 2021. O novo dividendo é de R$ 

0,090861484 por ação.  

 Retiramos a ação da carteira para dar espaç0 a outras com bons proventos já aprovados.  

Minerva (BEEF3): 

 Com base no resultado de 2020 a Minerva propôs na AGO realizada em 12 de abril, o 

pagamento de dividendos complementares no valor de R$ 0,73/ação; 

 As ações ficaram "ex" em 13/04 e o retorno foi de 6,4%. 
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Notre Dame Intermédica (GNDI3): 

 Retiramos a ação da carteira porque não houve anúncio de provento no período. Desta forma 

trocamos por outra ação com dividendos aprovados e bom retorno de curto prazo.  

 

Ações incluídas na carteira 

ENGIE Brasil Energia S.A. (EGIE3): 

 Conforme aprovado na AGO realizada em 28/04, serão creditados aos acionistas, dividendos 

complementares ao exercício de 2020, no valor de R$ 609,6 milhões (R$ 

0,7471177357/ação). 

 Os dividendos complementares serão pagos posteriormente, com base na data de 11 de maio 

de 2021.  

 As ações da companhia serão negociadas ex-dividendo a partir de 12 de maio de 2021.  

 O retorno estimado é de 1,8%. 

GPA – Pão de Açúcar (PCAR3): 

 A empresa aprovou no dia 28/04 na AGO/E, a distribuição de dividendos e juros sobre o 

capital próprio (JCP) no montante total de R$ 583.653.788,08, referente ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2020. 

 Dividendos: R$ 127.565.901,11 correspondente a R$ 0,475788964 por ação. 

 JCP - Valor bruto de R$ 456.087.886,97, correspondente a R$ 1,701093954 por ação. 

 O pagamento será efetuado em 15/06/2021, com base na posição acionária de 05 de maio de 

2021 (inclusive). 

 Já para os detentores de American Depositary Receipts negociados na New York Stock 

Exchange - NYSE (“ADR”), o pagamento será efetuado em 22 de junho de 2021 com base na 

posição de 07 de maio/2021 (inclusive); 

 A ação encerrou ontem cotada a R$ 40,73 e o retorno para os acionistas será de 5,34%. 

 A empresa divulgará seus resultados do 1T21 no dia 05 próximo (quarta-feira). 

Odontoprev (ODPV3): 

 A empresa aprovou na RCA do dia 28 de abril o pagamento de dividendos no montante de R$ 

95.753.521,42 correspondentes a R$ 0,1810197190 por ação, desconsideradas 2.327.441 ações em 

Tesouraria na data.  

 Terão direito aos dividendos acionistas com posição em 19 de maio de 2021, com as ações 

ficando “ex” no dia 20. 
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 O pagamento acontecerá no dia 06 de julho de 2021. 

 Com base na cotação de fechamento de abril (R$ 12,77) o retorno para os acionista será de 

1,42%.   

 A Odontoprev já divulgou os resultados do 1T21 com forte crescimento no lucro liquido e 

continua como uma boa pagadora de dividendos.  

Santander Brasil (SANB11): 

 O Conselho de Administração aprovou a distribuição de R$ 3,0 bilhões em dividendos, 

equivalentes a R$ 0,8042597373412/Unit (sendo R$ 2,8 bilhões em Dividendos Intercalares 

e R$ 200 milhões em Dividendos Intermediários). 

 Farão jus aos Dividendos, os acionistas na data de 7 de maio de 2021 (inclusive). Dessa forma, 

a partir de 10 de maio de 2021 (inclusive), as ações serão negociadas "ex-direito”.  

 Os Dividendos serão pagos a partir do dia 2 de junho de 2021. O retorno estimado é de 2,1%. 

Taesa (TAEE11):   

 Na AGO realizada em 29 de abril foi aprovado a distribuição de dividendos de R$ 561,9 

milhões equivalentes a R$ 1,63119213894/Unit, sendo R$ 105,9 milhões a título de 

dividendos mínimos obrigatórios remanescentes e R$ 456,0 milhões a título de dividendos 

adicionais. 

 Os dividendos serão pagos até 31 de maio de 2021 com base na posição acionária do dia 4 de 

maio. 

 As ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 5 de maio de 2021. 

 O retorno estimado é de 3,9%. 

 

 
  



 

Página | 6 

 

03 de maio  de 2021 

   
 

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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