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Este relatório traz a nossa estratégia de investimento para a formação de uma carteira 

composta por empresas distribuidoras de proventos. São discutidos os pontos principais 

da nossa estratégia, as empresas que recomendamos a COMPRA dos papéis, por se 

apresentarem abaixo do Preço Teto, e o Radar de Dividendos, onde monitoramos outras 

empresas que futuramente poderão fazer parte da nossa carteira, caso haja variação 

favorável nos seus preços. As empresas apresentadas no Radar de Dividendos possuem 

viés NEUTRO. Para todas as empresas citadas neste relatório, há um resumo de suas 

operações e setor de atuação. Nos próximos relatórios detalharemos nossa tese de 

investimentos para cada empresa recomendada e as mudanças realizadas na Carteira de 

Dividendos. 

 

 

O objetivo do mercado financeiro é permitir que as empresas captem recursos para 

empreender projetos que permitam a multiplicação dos seus resultados. As empresas têm 

a opção de financiar suas operações através de empréstimos bancários, que demandam a 

cobrança de taxas de juros, ou através da emissão de ações, que permite que diversos 

investidores se tornem acionistas destas empresas. 

 

Enquanto os bancos recebem juros pelos empréstimos realizados, os acionistas podem 

obter remuneração e duas maneiras. Primeiro, pela valorização do preço das suas ações. 

A valorização das ações ocorre quando o mercado tem boas perspectivas futuras sobre as 

empresas e a economia como um todo. Para que uma empresa se valorize continuamente, 

ela terá que investir em projetos lucrativos e melhorar seus resultados de forma 
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continuada. No entanto, o crescimento tem um risco. Há inúmeros casos de empresas que 

cresceram de forma desordenada e investiram bastante capital em projetos que não 

renderam o esperado, sofrendo desvalorização no preço de suas ações e prejudicando os 

seus acionistas. 

 

A segunda maneira que um acionista pode obter retornos nos seus investimentos se dá 

pela distribuição dos resultados das empresas. Ao final de cada período, as empresas 

apuram seu resultado confrontando as receitas auferidas contra as despesas necessárias 

para a execução das suas atividades. Nos melhores cenários, as receitas superarão as 

despesas e a empresa terá gerado lucro para os seus acionistas. Este lucro pode ser usado 

de duas formas. A administração da empresa terá a opção de reinvestir parte destes lucros 

em novos projetos ou distribuir estes resultados para os seus acionistas. A distribuição de 

resultados pode ocorrer sob a forma de Dividendos ou Juros sob o Capital Próprio (JSCP).  

 

O investimento em empresas pagadoras de proventos se torna vantajoso para os acionistas 

que são mais avessos ao risco. Empresas pagadoras de proventos são geralmente empresas 

maduras, com histórico razoável de resultados, boa capacidade financeira e têm menos 

incentivos para arriscar seus recursos aplicando capital em projetos de retorno duvidoso. 

As empresas pagadoras de dividendos fornecem aos investidores a chance de multiplicar 

seu capital através do recebimento de proventos periódicos, que podem ser reaplicados 

na compra de ações da própria empresa, na diversificação do seu portfólio através da 

compra de ações de empresas distintas ou na utilização destes recursos como uma renda 

extra. 

 

Empresas pagadoras de dividendos são uma forma mais segura de investimento e 

recomendamos a todos os tipos de investidores alocar parte dos seus recursos neste tipo 

de aplicação. Em momentos de pessimismo dos mercados, as empresas pagadoras de 

dividendos ainda poderão gerar retornos para os seus acionistas mesmo que o preço das 

suas ações não suba. Neste relatório, indicaremos empresas com estas características e 

que apresentam preços atrativos, pois mesmo esta categoria de investimento pode estar 

sobrevalorizada. Ao mesmo tempo, mostraremos algumas empresas que estão no nosso 

radar e faremos a sua indicação em momentos propícios, quando o preço de suas ações 

estiver em patamares mais razoáveis. 

 



 

 

A carteira recomendada para os investidores interessados em ações que paguem 

dividendos periódicos terá baixa rotatividade, pois acreditamos na estratégia de buy and 

hold. Este relatório tem por objetivo uma apresentação preliminar das empresas 

componentes da Carteira de Dividendos. Nossa metodologia consiste na estimação de um 

Preço Teto que propicie uma margem de segurança para os investidores. O Preço Teto é 

um indicativo de preço máximo para a compra de determinada ação. A segunda parte da 

metodologia consiste em estabelecer o Valor Justo de uma ação, baseado num modelo 

de valuation. Seguindo os passos de grandes investidores ao longo da história, a compra 

de ações só é justificada quando é realizada abaixo do Valor Justo. 

 

O binômio do risco e retorno estabelece ainda que o retorno de uma ação deve ser maior 

quanto mais alto for o seu risco. Sendo assim, para empresas pagadoras de dividendos 

onde os fundamentos são mais incertos (apresentam maior risco), estimamos uma 

margem de segurança maior, ou seja, uma recomendação de Preço Teto 

proporcionalmente mais abaixo do Valor Justo do que para as empresas mais sólidas. 

 

A nossa carteira sugerida é composta por três ações, sendo que fornecemos um resumo 

de cada uma destas empresas a seguir: 

 

 

 

Empresa Setor 

AES TIETÊ Energia Elétrica 

Ticker Preço Atual Preço Teto Valor Justo 

TIET4 R$ 2,43 R$ 2,60 R$ 3,20 

TIET11 R$ 12,43 R$ 12,90 R$ 16,00 

 

A AES Tietê Energia S. A. é uma empresa que opera no setor de produção e 

comercialização de energia elétrica, sendo que suas atividades são fiscalizadas e 

regulamentadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. A empresa opera 

desde 1999 e é resultado da cisão da Companhia Energética de São Paulo – CESP.  
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Atualmente, o valor de mercado da AES Tietê está próximo dos R$ 5 bilhões. Ela 

apresenta margens atrativas e um dos fatores de preocupação é o seu alto endividamento. 

No entanto, a forte geração de caixa da empresa é mais que suficiente para equalizar esta 

deficiência no longo prazo. Em 2019 a AES Tietê já distribuiu aproximadamente R$ 0,36 

de dividendos para suas units (TIET11) e R$ 0,07 de dividendos para suas ações 

preferenciais (TIET4). Neste ano, suas ações já valorizaram mais de 30%. Ainda assim, 

esperamos uma valorização ainda maior pelo potencial da empresa. 

 

 

 

Empresa Setor 

SANEPAR Água e Saneamento 

Ticker Preço Atual Preço Teto Valor Justo 

SAPR4 R$ 15,79 R$ 15,75 R$ 21,00 

SAPR11 R$ 83,93 R$ 86,00 R$ 115,00 

 

A Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) é uma Sociedade de Economia 

Mista sediada em Curitiba-PR. A empresa fui criada em 1963 pela Lei Estadual nº 

4.684/1963 e tem por objetivo social, por delegação do Estado do Paraná e seus 

municípios, a exploração de serviços de saneamento básico, principalmente a distribuição 

de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, coleta e tratamento de resíduos sólidos e 

ampliação de redes de distribuição de água e redes de coleta e tratamento de esgoto 

sanitário. Atualmente, a SANEPAR detém concessões em 345 cidades do Paraná e na 

cidade de Porto União-SC, operando com uma rede de 54 mil quilômetros de 

abastecimento de água e mais de 35 mil quilômetros de rede de coleta de esgoto. 

 

A SANEPAR ingressou na bolsa de valores em 2000 no segmento SOMA (Sociedade 

Operadora de Mercado de Ativos), o antigo mercado de balcão da Bovespa. Listada no 

Nível 2 de Governança Corporativa da B3 desde 21 de dezembro de 2016, os acionistas 

da SANEPAR são beneficiados por vários dispositivos deste tipo de listagem, incluindo 

a concessão de tag along de 100% para os acionistas minoritários preferenciais e 

ordinários, vedação à acumulação de cargos de Diretor Executivo e Presidente do 



Conselho de Administração, free float mínimo de 25% e esforços para de dispersão 

acionária para que os direitos a voto da empresa estejam menos concentrados. 

 

A companhia apresentou um alto crescimento das receitas nos últimos anos e, apesar de 

o preço das suas ações já ter aumentado quase 50% em 2019, ainda aparece como uma 

boa oportunidade para investidores interessados em receber dividendos periódicos. Neste 

ano, já foram distribuídos R$ 1,73 em proventos pelas suas units (SAPR11). 

 

Empresa Setor 

TUPY Material Rodoviário 

Ticker Preço Atual Preço Teto Valor Justo 

TUPY3 R$ 18,27 R$ 19,00 R$ 27,00 

 

A Tupy opera nos setores de transporte, infraestrutura, agricultura e hidráulico. A empresa 

possui uma ampla base de clientes distribuídos nos continentes americano, asiático e 

europeu e obtém suas receitas através da fabricação de blocos e cabeçotes de motor. Seu 

valor de mercado aproximado está na base dos R$ 3 bilhões e seus múltiplos de preço 

mostram a empresa como um investimento atrativo para investidores. Outro ponto 

positivo é o seu baixo endividamento, uma vez que a empresa financia a maior parte das 

suas atividades por meio do capital próprio. 

 

Em 2019 a empresa já distribuiu aproximadamente R$ 1,12 de proventos para suas ações 

ordinárias (TUPY3). Neste ano, o valor das ações da Tupy apresentou uma pequena 

variação. No entanto, esta notícia pode ser considerada boa, visto que ela se encontra no 

rol de empresas que ainda não foram precificadas pela recente onda de otimismo iniciada 

em meados de 2016. 

 

 

Nossas teses de investimento sobre essas companhias serão discutidas com mais detalhes 

nos próximos relatórios. No entanto, recomendamos aos investidores a COMPRA das 

ações listadas nessa seção, enquanto seu preço estiver abaixo do Preço Teto. 

 



 

 

O nosso Radar de Dividendos monitora ainda outras 9 empresas. Recomendaremos a 

compra das ações destas outras empresas monitoradas se houver oportunidades de compra 

por um preço abaixo do praticado atualmente. Por enquanto, nossa recomendação para as 

ações listadas nessa seção é NEUTRA. As empresas monitoradas pelo Radar de 

Dividendos são listadas a seguir: 

 

 

 

Empresa Setor 

EDP – ENERGIAS DO BRASIL Energia Elétrica 

Ticker Preço Atual Preço Teto Valor Justo 

ENBR3 R$ 20,45 R$ 19,95 R$ 26,60 

 

A EDP – Energias do Brasil S. A. foi constituída em julho de 2000 e tem sede na cidade 

de São Paulo – SP. Suas operações consistem na participação em outras sociedades, na 

gestão de ativos de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia 

elétrica. A EDP possui uma estrutura de capital equilibrada, sendo suas atividades 

financiadas por uma proporção similar de capital próprio e capital de terceiros. 

 

Em 2019 suas ações já apresentaram um ganho de 46% e a empresa distribuiu dividendos 

de R$ 0,06 por ação, indicando que mais distribuições podem ocorrer ainda neste 

exercício. Suas receitas apresentam crescimento constante nos últimos 5 anos e ela está 

sendo negociado a múltiplos baixos, podendo tornar-se atrativa caso seu preço diminua 

para um teto próximo aos R$ 20,00. 
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Empresa Setor 

ITAUSA Bancos 

Ticker Preço Atual Preço Teto Valor Justo 

ITSA3 R$ 12,88 R$ 12,50 R$ 15,50 

ITSA4 R$ 12,75 R$ 12,50 R$ 15,50 

 

A Itaúsa – Investimentos Itaú S. A. é uma holding constituída com o objetivo de participar 

em outras sociedades no Brasil ou no exterior. Os principais investimentos da Itaúsa são 

no setor bancário (Itaú Unibanco Holding), no setor de materiais domésticos (Duratex) e 

no setor de calçados e vestuário (Alpargatas). Esta empresa se notabiliza por distribuir 

dividendos de forma consistente e sua diversificação entre vários setores fornece 

segurança para os acionistas de que eventos econômicos que afetem uma indústria 

poderão ser mitigados pelos resultados dos outros setores investidos. No nosso radar, há 

uma pequena diferença entre o Preço Teto e o Preço Atual, o que pode indicar uma boa 

oportunidade para investidores atentos às mudanças de preços. 

 

 

 

 

Empresa Setor 

METAL LEVE Automóveis e Motocicletas 

Ticker Preço Atual Preço Teto Valor Justo 

LEVE3 R$ 25,55 R$ 25,00 R$ 36,00 

 

A companhia tem por objetivo principal a fabricação de peças e acessórios para motores 

de combustão interna e realiza a venda de seus produtos para diversos segmentos da 

indústria, incluindo montadoras, indústrias de montagem de motores e distribuidoras de 

peças de reposição. Caso ocorra a melhora da economia esperada pelo mercado, com 

consequente aumento do consumo e compra de automóveis, a Metal Leve poderá 

impulsionar seus resultados. A empresa é uma boa pagadora de dividendos, tem um 

histórico de endividamento baixo e está instalada numa indústria que apresenta uma forte 

barreira de entrada para competidores em função da tecnologia requerida. A valorização 

de suas ações a partir de 2017 foi modesta, o que fornece oportunidades para a inclusão 

desta empresa na carteira de dividendos. 



 

 

Empresa Setor 

PORTO SEGURO Seguradoras 

Ticker Preço Atual Preço Teto Valor Justo 

PSSA3 R$ 54,78 R$ 52,00 R$ 68,00 

 

A Porto Seguro S. A. tem por objetivo a participação societária em empresas nos ramos 

de seguros, instituições financeiras administradoras de consórcios e atividades correlatas. 

O crescimento exponencial das suas receitas nos últimos anos tem atraído investidores, 

sendo que as ações da Porto Seguro apresentaram retorno de 40% em 2017 e 55% em 

2018. Em 2019, suas ações apresentaram uma pequena variação positiva 

(aproximadamente 10%) e os dividendos já foram distribuídos em março e junho de 2019, 

totalizando proventos de R$ 1,48 por ação apenas este ano. As margens desta empresa 

são muito atrativas, o que torna ela um case para análise de recomendação futura. 

 

 

Empresa Setor 

CCR Exploração de Rodovias 

Ticker Preço Atual Preço Teto Valor Justo 

CCRO3 R$ 14,97 R$ 13,80 R$ 18,30 

 

A CCR é um dos maiores grupos privados de concessões de infraestrutura da América 

Latina e tem sua sede na cidade de São Paulo – SP. A empresa opera nos segmentos de 

concessões de rodovias, aeroportos, vias urbanas, pontes e túneis. As margens da CCR 

não são tão atrativas quanto a da sua concorrente (Ecorodovias), mas a distribuição de 

boa parte de seus lucros sob a forma de proventos e o seu baixo endividamento em relação 

ao setor mantém esta empresa no nosso radar para possíveis indicações no futuro. A CCR 

tem histórico de distribuição de proventos pelo menos duas vezes ao ano, sendo que em 

2019 já distribuiu R$ 0,30 por ação. Seu Dividend Yield histórico se aproxima dos 5%. 

 



 

 

Empresa Setor 

BANCO ABC Bancos 

Ticker Preço Atual Preço Teto Valor Justo 

ABCB4 R$ 19,51 R$ 18,00 R$ 23,80 

 

O setor financeiro é notabilizado por distribuir uma alta parcela de seus lucros em forma 

de dividendos. O Banco ABC Brasil S. A. tem um tamanho reduzido se comparado aos 

grandes bancos múltiplos operantes no Brasil. Ele opera com carteiras comercial, de 

câmbio, de investimento e de crédito imobiliário. Historicamente, distribui dividendos 

duas vezes por ano, sendo que o seu Dividend Yield atual está em cerca de 5,6%. 

 

 

Empresa Setor 

ISA CTEEP Energia Elétrica 

Ticker Preço Atual Preço Teto Valor Justo 

TRPL4 R$ 24,85 R$ 20,00 R$ 26,00 

 

Outra empresa do setor de Energia Elétrica no nosso radar, a ISA CTEEP – Companhia 

de Transmissão de Energia Elétrica Paulista opera como concessionária de energia 

elétrica e tem como principal segmento a transmissão de energia elétrica. Esta empresa 

apresentou crescimento acelerado das suas receitas nos últimos períodos, além de 

fornecer margens atrativas para o negócio, baixo endividamento e um alto nível de 

distribuição de proventos. As ações da ISA CTEEP são negociadas em vários índices da 

B³. No entanto, o setor bastante regulado e as projeções de crescimento futuras pesam 

contra na avaliação do potencial desta companhia. Ainda, é uma empresa a ser observada 

de perto pelo nosso setor de análises. 

 



 

 

Empresa Setor 

ECORODOVIAS Exploração de Rodovias 

Ticker Preço Atual Preço Teto Valor Justo 

ECOR3 R$ 11,61 R$ 10,50 R$ 13,90 

 

A Ecorodovias é uma concessionária de rodovias listada no Novo Mercado, tendo 

realizado seu IPO em 2010. Atualmente, esta empresa está sendo negociada a números 

muito mais atraentes que a sua concorrente CCR. Alguns fatores que têm afastado a 

indicação desta empresa são o alto endividamento (mesmo que seja comum ao setor) e o 

recente envolvimento em escândalos de corrupção. A empresa fechou ontem 

(12/08/2019) um acordo de leniência onde se compromete a reembolsar os cofres públicos 

com valores em torno de R$ 400 milhões. Mais da metade deste valor será utilizado para 

reduzir as tarifas de pedágio das rodovias as quais a empresa é concessionária. Outro 

montante representativo, na casa dos R$ 150 milhões, será utilizado para a execução de 

obras de melhoramento das rodovias. 

 

 

 

Empresa Setor 

BB SEGURIDADE Seguradoras 

Ticker Preço Atual Preço Teto Valor Justo 

BBSE3 R$ 33,94 R$ 28,00 R$ 35,00 

 

A BB Seguridade Participações S. A. é mais uma empresa do setor de seguros listada no 

nosso Radar de Dividendos. Ela foi constituída como uma subsidiária do Banco do Brasil 

S. A. e opera em diferentes atividades ligadas à área de seguros através de diversas 

empresas parceiras. Os principais segmentos explorados em conjunto com as empresas 

parceiras são compostos pelos seguros em diversas modalidades (BB Corretora), 



previdência aberta (Brasilprev), títulos de capitalização (Brasilcap), resseguros (IRB-

Brasil RE) e planos de assistência odontológica (Brasildental). 

 

 

Na tabela abaixo se encontra um resumo das recomendações contidas neste relatório de 

investimentos: 

 

CARTEIRA DE DIVIDENDOS 

Empresa Ticker Recomendação Preço-Teto 

AES TIETÊ 
TIET 4 COMPRA R$ 2,60 

TIET11 COMPRA R$ 12,90 

SANEPAR 
SAPR4 NEUTRA R$ 15,75 

SAPR11 COMPRA R$ 86,00 

TUPY TUPY3 COMPRA R$ 19,00 

 

RADAR DE DIVIDENDOS 

Empresa Ticker Recomendação Preço-Teto 

EDP – ENERGIAS DO BRASIL ENBR3 NEUTRA R$ 19,95 

ITAÚSA 
ITSA3 NEUTRA R$ 12,50 

ITSA4 NEUTRA R$ 12,50 

METAL LEVE LEVE3 NEUTRA R$ 25,00 

PORTO SEGURO PSSA3 NEUTRA R$ 52,00 

CCR CCRO3 NEUTRA R$ 13,80 

BANCO ABC ABCB4 NEUTRA R$ 18,00 

ISA CTEEP TRPL4 NEUTRA R$ 20,00 

ECORODOVIAS ECOR3 NEUTRA R$ 10,50 

BB SEGURIDADE BBSE3 NEUTRA R$ 28,00 

 

  

Recomendação 



 

 

Este relatório de investimentos tem o objetivo de fornecer recomendações de aplicações para os clientes da 

VG RESEARCH.  Salientamos que as decisões de compra, venda ou manutenção dos títulos e valores 

mobiliários contidos nas carteiras são de responsabilidade do investidor.  

 

Nossas projeções são realizadas por meio da utilização de informações públicas sobre a empresa-alvo do 

relatório, seu setor de atuação e o ambiente de abrangência dos seus negócios. Apesar de realizarmos os 

maiores esforços para a elaboração das análises, não podemos assegurar a ocorrência dos resultados 

previstos em razão da incerteza inerente ao mercado de capitais. A carteira é produzida de forma tempestiva, 

de modo que informações relevantes sobre as empresas podem alterar nossas projeções iniciais. Sendo 

assim, é possível que as projeções realizadas nesta data possam ser alteradas posteriormente. 

 

Informamos que alguns membros da VG RESEARCH possuem investimentos em algumas empresas de 

nossa carteira, sendo cumpridos os prazos de negociação dos títulos e valores mobiliários da empresa-alvo 

constantes na Instrução CVM nº 598/18. Salientamos ainda a imparcialidade e a independência das 

recomendações emitidas aos nossos clientes, em relação aos interesses próprios, de clientes ou de terceiros 

(corretoras, bancos, empresas listadas, fundos, etc), conforme disposto no Art.16 da Instrução Normativa 

nº 598/2018. 

 

Os relatórios de recomendação de ações e demais ativos mobiliários são enviados à APIMEC conforme 

estabelecido no Artigo 23 da Instrução Normativa CVM 598/2018 e os mesmos ficarão arquivados durante 

o período de 5 anos. A VG RESEARCH tem a ciência e vem desenvolvendo com prioridade regras, 

procedimentos e controles internos de forma a observar e respeitar o efetivo cumprimento do Inciso 1 do 

Art.16 da Instrução Normativa nº 598/2018. 

 

Por fim, advertimos os usuários da CARTEIRA que as informações expostas são destinadas aos clientes da 

VG RESEARCH, não sendo permitida sua reprodução, cópia ou distribuição, de maneira total ou parcial e 

qualquer que seja o seu propósito, sem o prévio consentimento da nossa empresa. A não observância deste 

quesito poderá acarretar na imputação do responsável em processo civil. 
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