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A Carteira Dividendos teve alta de 3,1% frente à alta de 2,4% do Ibovespa. O destaque positivo da carteira fica por conta 

de B3SA3 (+10,6%), enquanto o negativo fica por conta de TIET11 (-4,1%). 

 

B3SA3 – A posição sobre o papel possui tanto 
fundamentos próprios, como externos. Internamente, a 
empresa vem aprimorando os sistemas de negociação, 
melhorando a eficiência. Externamente, o domínio 
sobre o mercado acionário brasileiro lhe traz maiores 
volumes com o bull market vivenciado no ano, 
claramente percebido nas maiores receitas com a onda 
de ofertas. Especificamente no mês, o papel também foi 
influenciado com o andamento da reforma da 
Previdência, que traz confiança a um novo ciclo de 
investimentos no país que, necessariamente, passa pela 
bolsa brasileira. Em paralelo, a manutenção do ciclo de 
contração dos juros também alavanca as expectativas 
para investimentos. 
 
 

 HISTORICO 

TIET11 – A cotação do papel acabou sendo atingida em 

conta do fracasso da tentativa a companhia em comprar 

o parque eólico Alto Sertão 3, da Renova Energia. A 

aquisição do empreendimento reforçaria o 

compromisso da cia em diversificar suas fontes de sua 

energia de forma a ampliar a participação de fontes 

sustentáveis em seu portfólio. A AES divulgou que 

continua engajada na estratégia de crescimento e na 

análise de projetos que criem valor agregado para o 

acionista. Mesmo a ação tendo sofrido pela inerte 

tentativa de compra já estar estruturada e dada como 

certa a algum tempo, acreditamos que não faltem 

projetos do mesmo feitio em nosso país e que, 

brevemente, a cia incorrerá em outro(s) 

empreendimento(s), cuja relação custo-benefício seja 

ainda melhor.  

12 MESES 

Carteira out/19 2019 Desde 2010

Dividendos 3,1% 19,8% 116%

Ibovespa 2,4% 22,7% 58%

Setor Empresa Dividendos % Mês

Setor Financeiro Itaú Unibanco ITUB4 20% 3%

Utilities Engie EGIE3 10% 2%

Utilities AES Tietê TIET11 15% -4%

Shoppings BR Malls BRML3 10% 7%

Setor Financeiro B3 B3SA3 15% 11%

Consumo Hypera HYPE3 5% 3%

Utilities Taesa TAEE11 15% 0%

Setor Financeiro Santander SANB11 10% 5%
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Próximo mês:  

 

Para o próximo mês optamos pela troca de TIET11 por BBSE3, em razão do seu bom pagamento de dividendos. 

Acreditamos que o próximo mês possa ser positivos para o papel. 

Carteira Dividendos: Formada a partir de ativos que possuem boa distribuição de dividendos, a Carteira ATIVA 

Dividendos tem como objetivo superar o Ibovespa. 

 

• Benchmark: Ibovespa 

• Perfil: Moderado 

• Nº de ações: 5 - 8 

• Periodicidade: Mensal 

 

  

Setor Empresa Dividendos %

Setor Financeiro Itaú Unibanco ITUB4 20%

Utilities Engie EGIE3 10%

Setor Financeiro BB Seguridade BBSE3 10%

Shoppings BR Malls BRML3 10%

Setor Financeiro B3 B3SA3 15%

Consumo Hypera HYPE3 10%

Utilities Taesa TAEE11 15%

Setor Financeiro Santander SANB11 10%
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DIVIDENDOS 
 

Itaú Unibanco (ITUB4) é nossa preferida do setor bancário, principalmente por conta do 

operacional, que historicamente tende a surpreender a expectativa do mercado. Apesar de ter 

uma carteira de crédito já consolidada, o banco continua sua expansão nos segmentos PF e PJ. 

O posicionamento em mercados estrangeiros tende a continuar contribuindo positivamente 

para os resultados do banco. Esperamos que uma melhora na atividade econômica do país tenha 

como consequência um aumento da atratividade no setor bancário. O Itaú possui um bom 

histórico de rentabilidade e o melhor ROAE dentre seus pares. 

 

Santander (SANB11) atualmente responde pela maior participação no lucro líquido dos 

resultados globais do Grupo Santander. Dentre os seus pares, destaca-se quanto ao fato de ser 

o único banco internacional com escala no país. Os principais diferenciais do banco são sua 

política de controle de inadimplência e a constante evolução da sua rentabilidade nos últimos 

trimestres, influenciada pelos esforços de vinculação ao cliente. Com a melhora da atividade 

econômica e a expectativa quanto às reformas, o papel tem fundamentos atrativos para ser 

uma boa escolha de alocação. 

 

 

A B3 (B3SA3) detém o monopólio na negociação de ativos de renda variável no mercado 

brasileiro e é uma das maiores empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo. A 

empresa se mostra resistente à instantes em que o cenário é desafiador, pronta para absorver 

mais usuários, e em viés de crescimento, ampliando os sistemas de negociação e, por 

conseguinte, o horizonte de negócios. Acreditamos na valorização da empresa num cenário em 

que ocorra a implementação da agenda de reformas propostas pelo governo federal brasileiro. 

 

 

 A BB Seguridade (BBSE3) é uma empresa de seguros pertencente ao Banco do Brasil. A 

companhia é um conglomerado de operações relacionadas pertencentes ao banco, operando 

desde o segmento de seguros de vida até previdência. A extensa base de clientes e estrutura do 

banco garante à empresa bom posicionamento dentro do setor, operando a múltiplos 

desalavancados e garantindo a necessária receita à uma empresa eficiente para o bom 

pagamento de dividendos. 

 

https://www.ativainvestimentos.com.br/Cadastro/PessoaFisica/Novo/DadosIniciais?utm_source=Dividendo&utm_medium=Referral
https://ativa.in/Dividendo
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Com 60 usinas, 11 hidrelétricas, 4 termoelétricas e 45 unidades complementares, a Engie 

(EGIE3) representa 6,6% da capacidade instalada do país. O momento é de expansão e a 

empresa tem tomado bastante capital, porém acreditamos que os investimentos fazem sentido 

em seu escopo de negócios e que a dependência por energia hidrelétrica diminuirá. Ademais, 

percebemos fluxo compatível com a manutenção de um payout próximo aos 100%. Aparte 

operacional está com 97,3% de disponibilidade e diante dos novos investimentos, pode agregar 

ainda mais rentabilidade a sua conhecida estabilidade. No momento, nos mantemos neutros 

devido a seus múltiplos estarem em linha com os números apresentados e com os pares de 

mercado, onde achamos relações mais vantajosas. 

 

A Taesa (TAEE11) é uma empresa de transmissão de energia elétrica controlada pela Cemig 

(22%) e ISA Brasil (15%), possuindo 35 concessões sob seu encargo, o que corresponde por mais 

de 12 mil quilômetros de rede e uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 2,6 bilhões. A empresa 

possui novos projetos em construção que devem começaram a ser operacionalizados no biênio 

2019/2020, o que deve dissipar as concessões que se encerram em 2018/2019. A empresa vem 

se beneficiando dos leilões efetuados pela Eletrobras, assim como vendas de outras empresas 

do segmento para expandir ainda mais suas operações. Mesmo em um momento de 

investimentos, com uma possível emissão de dívidas para alavancar seus resultados, ainda 

temos boas perspectivas de ROA, justificando a escolha do ativo para a composição da carteira. 

  

A companhia é uma administradora de shoppings muito exposta aos ciclos econômicos. O 

processo de reestruturação da companhia apresenta bons impactos, com melhor mix de lojistas 

e requalificação do portfólio, além da alavancagem mais baixa do segmento. Alguns projetos 

ainda estão em processo de maturação e devem melhorar a performance. Assim, acreditamos 

que a BRMalls (BRML3) apresenta resultados interessantes, os quais, dentro de um cenário mais 

promissor para a economia, deixam-nos com uma visão positiva para os próximos resultados. 

A Hypera (HYPE3) segue executando uma estratégia de redução do capital de giro, foco no sell-

out e retorno ao acionista. O segmento farmacêutico em que está inserida é particularmente 

estável contra flutuações econômicas. A empresa vem lançando novas marcas e melhorando 

sua eficiência, mantendo uma gestão conservadora de acordo com o setor, o que nos faz 

acreditar que as ações da Hypera possam desempenhar um bom papel como posição defensiva, 

mas com pouca abertura para grande apreciação 

 

https://www.ativainvestimentos.com.br/Cadastro/PessoaFisica/Novo/DadosIniciais?utm_source=Dividendo&utm_medium=Referral
https://ativa.in/Dividendo
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DISCLAIMER 

 

O(s) analista(as) de investimento envolvido(s) na elaboração do presente relatório declara(m) que 

as recomendações aqui contidas refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre as 

companhias e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, 

inclusive em relação à Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores. 

 

A remuneração variável do(s) analista(s) responsável(eis) pelo presente relatório depende 

parcialmente das receitas resultantes da atividade de intermediação da Ativa S.A. Corretora de 

Títulos, Câmbio e Valores. Todavia, dita remuneração está estruturada de forma a preservar a 

imparcialidade do(s) analista(s) 

https://www.ativainvestimentos.com.br/Cadastro/PessoaFisica/Novo/DadosIniciais?utm_source=Dividendo&utm_medium=Referral
https://ativa.in/Dividendo
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RESEARCH 

 

Ilan Arbetman, CNPI-P 

 

research@ativainvestimentos.com.br 

 

ATENDIMENTO 

0800 285 0147 

 

OUVIDORIA 

0800 717 7720 

 

INSTITUCIONAL 

 

AÇÕES | RENDA FIXA |  

MERCADOS FUTUROS 

Mesa RJ: (55 21) 3515-0290 

Mesa SP: (55 11) 3339-7036 

 

SALES 

Institucional: Tel.: (55 21) 3515-0202 

 

PESSOA FÍSICA 

Mesa RJ: (55 21) 3515-0256/3958-0256 

Mesa RS: (55 51) 3017-8707 

Mesa SP: (55 11) 3896-6994/6995/6996 

Mesa BH: (55 31) 3025-0601 

Mesa PR: (55 41) 3075-7400 

Mesa GO: (55 62) 3270-4100 
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