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Carteira Dividendos desvaloriza 1,96% ante queda de 5,19% do 
Índice Dividendos   

A Carteira Dividendos fechou abril com devalorização de 1,96%, com destaque para o retorno da Minerva. 

Para maio trocamos todos os papéis, que ficaram “ex” de proventos.   

 

Desempenho mensal da Carteira Dividendos x Índice Dividendos 
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Desempenho da Carteira Dividendos (2020 – Atual) 

 

Ações retiradas da carteira 

Alupar (ALUP11)  

• Foi aprovado na AGOE realizada em 11 de abril a distribuição de dividendos referentes ao 

exercício de 2021 no montante de R$ 360 milhões, equivalentes a R$ 1,23 por Unit.  

• As ações estão sendo negociadas “ex” dividendos desde 12.04.2022 com retorno de 4,5%. 

Bradespar (BRAP4)  

• A Bradespar propôs o pagamento de R$ 600 milhões em dividendos, equivalente a R$ 

1,576656761/ação aprovado na AGOE em 29/abril.  

• As ações passam a ser negociadas "ex” dividendos a partir de hoje (02/05). O retorno é de 5,3%. 

Cemig (CMIG4)  

• Com base nos resultados de 2021 o Conselho de Administração aprovou a distribuição de R$ 1,0 

bilhão (R$ 0,59741792736/ação) de dividendos obrigatórios, fazendo jus os acionistas na data 

da realização da AGO em 29 de abril de 2022.  

• As ações estão sendo negociadas “ex” desde 2 de maio com retorno de 4,1%.  

• Tem ainda o aumento de 30% do capital, de R$ 8,47 bilhões para R$ 11,01 bilhões) com a 

emissão de 508 milhões de ações, por meio de bonificação de ações que serão entregues aos 

acionistas com posição em 29/04. O custo das ações bonificadas é de R$ 5,00/ação. 

Minerva (BEEF3) 

• Com base no resultado de 2021 a administração da companhia propôs à Assembleia de 

Acionistas o pagamento de dividendos complementares no montante de R$ 200,0 milhões, 

equivalente a R$ 0,34233/ação.  

• Ações ex dividendos desde 28 de abril com retorno de 2,6%. 

Rentabilidade acumulada - Carteira Dividendos versu s Indice Dividendos

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Acum. 

Carteira Dividendos 5,75% 3,71% 4,26% -1,96% 12,10%

Indice Dividendos 7,47% -2,32% 10,00% -5,19% 9,48%

Diferença -1,72% 6,03% -5,74% 3,23% 2,62%

Carteira Dividendos -5,42% -3,15% 5,43% 4,72% 3,20% 2,96% -5,13% 1,31% -6,15% -0,33% 0,35% 3,20% 0,05%

Indice Dividendos -5,08% -5,21% 7,57% 2,03% 5,64% -2,17% -1,72% -0,50% -4,48% -4,20% 0,89% 1,60% -6,39%

Diferença -0,34% 2,06% -2,14% 2,69% -2,44% 5,13% -3,41% 1,81% -1,67% 3,87% -0,54% 1,60% 6,44%

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%
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Petrobras (PETR4) 

• O Conselho de Administração aprovou a proposta de distribuição de dividendos 

complementares no valor de R$ 2,8610762 por ação ordinária e preferencial. 

• Foram consideradas as posições de ações em 13 de abril de 2022 sendo os papéis negociados ex-

direito a partir de 14 de abril.  

• O pagamento será realizado em 16 de maio sendo estes dividendos corrigidos pela Selic de 

31.12.21 até a data de pagamento. O retorno foi de 8,5%. 

Ações incluídas na carteira 

Cosan (CSAN3) 

• Na AGOE da companhia realizada em 29/abril foi aprovado a distribuição de dividendos de R$ 

800,0 milhões, equivalentes a R$ 0,428110850/ação.  

• Será considerada a data-base de 5 de maio com as ações sendo negociadas “ex” dividendos em 

06 de maio de 2022.  

• O pagamento será realizado em 20 de maio de 2022 e o retorno esperado é de 2,0%. 

ENGIE Brasil Energia (EGIE3)  

• Na AGO realizada em 28/04 foi aprovado a distribuição de dividendos complementares relativos 

ao exercício de 2021 no valor de R$ 549,8 milhões, correspondentes a R$ 0,6738313480 por 

ação. 

•  Será considerada a data-base de 11 de maio de 2022 sendo as ações negociadas ex-dividendo 

complementar a partir de 12 de maio de 2022. A data do pagamento será posteriormente 

definida pela Diretoria Executiva e o retorno estimado é de 1,6%. 

Grendene (GRND3)  

• Com base nos resultados do 1T22 a a administração propõe a destinação do resultado relativo 

ao 1T22 da seguinte forma: a) R$ 20.924.002,28 como dividendo mínimo obrigatório, 

correspondente a 25% da base de dividendos e R$ 62.772.006,84 de dividendo adicional ao 

dividendo mínimo obrigatório. A soma destes valores perfaz um total de R$ 83.696.009,12. 

• Deste total de R$ 83,7 milhões, parte será atribuída a dividendos (R$46.696.009,12 como 

dividendos) e parte a Juros sobre o Capital Próprio (JCP) no valor bruto de R$ 37.000.000,00 

(valor líquido R$ 31.450.000,00). Ou seja, serão pagos R$ 78.146.009,12 aos acionistas. 

• Valor líquido por ação R$ 0,086621318. Com base na cotação de fechamento de 29/04 (R$ 9,45) 

o retorno para os acionistas será de 0,9%.  
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• Data base com direito: 09/05/2022. Desta forma, as ações da Grendene (GRND3) passarão a ser 

negociadas ex-dividendo a partir de 10 de maio de 2022. 

Odontoprev (ODPV3)  

• O Conselho de Conselho de Administração da companhia aprovou a distribuição de dividendos 

intercalares no montante de R$ 60,0 milhões correspondentes a R$ 0,1067942570 por ação, 

desconsideradas 6.637.840 ações em Tesouraria nesta data. Obs: Devido ao Programa de 

Recompra em andamento, o valor do dividendo pode ser alterado. 

• Acionistas com direito ao provento até 06 de maio, com as ações ficando “ex” no dia 09/05. 

• O pagamento será no dia 05 de outubro de 2022. 

• Com base na última cotação (R$ 10,15) o retorno para os acionistas é de 1,1%.  

Taesa (TAEE11)  

• Na AGO realizada em 28 de abril foi aprovado a distribuição de dividendos de R$ 800,3 milhões 

equivalentes a R$ 2,32306324937 por Unit. Os dividendos serão pagos até 31 de dezembro de 

2022 com base na posição acionária do dia 9 de maio.  

• As ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 10 de maio de 2022. O retorno estimado é 

de 5,1%. 
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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 Resolução CVM 20/21. 

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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