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Carteira composta por ações de empresas pagadoras de

dividendos, negociadas a múltiplos atraentes, que tem como

objetivo superar o desempenho do Índice de Dividendos

(IDIV). Empresas selecionadas a partir de perspectivas de

crescimento de lucros acima da média do mercado, sólido

balanço financeiro e, preferencialmente, com geração de

caixa recorrente e elevada governança corporativa.
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» Introdução

Março foi marcado por ser um dos piores meses da história para de ativos de risco ao redor do globo. Dos grandes mercados, as

bolsas de NY foram as que menos recuaram no período. Ao fim do mês, o S&P 500 havia acumulado uma desvalorização de

12,51%. Na zona do euro, o STOXX 600, índice que abrange ativos de diversas regiões do bloco, foi mais prejudicado pelo

movimento de maior aversão ao risco que predominou no mês, registrando queda de 14,80% no mês. Aqui, o Ibovespa acompanhou

o humor verificado no exterior, voltando a operar no patamar dos 73.019 pontos (-29,90%), enquanto o real continuou se

desvalorizando de forma acentuada contra o dólar, o que fez a divisa brasileira fechar o mês cotada a R$ 5,20/US$ (+16,40%).

Diversos acontecimentos regeram a dinâmica do mês, começando pela (i) forte disseminação da Covid-19 em países do Ocidente,

com destaque para os países Europeus e os Estados Unidos; (ii) a sequência de revisões baixistas para o crescimento da economia

global, tendo em vista que as medidas de contenção da pandemia tem paralisou parcialmente as principais economias do mundo; (iii)

a nova dinâmica de preços reduzidos do petróleo, promovida por uma forte queda na demanda global e pela mais nova guerra de

preços travada entre a Rússia e a Arábia Saudita; e (iv) as medidas de estímulo que vem sendo adotadas por governos e bancos

centrais ao redor do mundo, visando amortecer os impactos da crise sobre a economia mundial.

Segundo a última atualização, o mundo entrou em março com um total de mais de 860 mil casos confirmados e 42 mil mortes

relacionadas à doença. Os EUA superaram o numero de casos da China, se aproximando dos 190 mil casos no último dia do mês.

Segundo o chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, calculou no fim de semana, os EUA poderão

ter registrado mais de 200 mil mortes até a estabilização dos casos no país. Na Europa, a situação também não mostra sinais claros

de arrefecimento, com casos na Itália (106 mil), Espanha (102 mil), Alemanha (67 mil) e França (52 mil) superando 330 mil. Nos

próximos dias, seguiremos acompanhando de perto quaisquer sinais de estabilização da doença principalmente na Itália, Espanha

ou EUA – países que teoricamente já estão em estágios mais avançados no que tange a disseminação do vírus – pois acreditamos

que não haverá confiança para fomentar uma volta mais sustentável dos mercados até lá.

Avanços significativos também foram alcançados no que tange as medidas de combate aos efeitos da crise por parte dos governos e

dos principais bancos centrais. Como maior destaque, foi aprovado um pacote fiscal sem precedentes no Congresso americano na

última 6ªf do mês. A medida liberará US$ 2 trilhões entre novos gastos e incentivos fiscais de forma estimular a economia americana

e financiar os esforços no combate ao surto de Covid-19. Concomitantemente, as atuações agressiva do Federal Reserve ao

anunciar um programa de títulos de dívida públicos e privados de forma ilimitada, e do Banco Central Europeu, que oficializou um

programa de compra de títulos emergencial (PEPP, na sigla em inglês) que permite que Banco Central Europeu (BCE) compre de

títulos de dívida soberana dos países membros também de maneira ilimitada, mostraram que as instituições estão a postos para

utilizar de todas as ferramentas disponíveis para amortecer a crise.

No Brasil, o mercado brasileiro acompanhou a dinâmica do exterior enquanto a Covid-19 intensificava o contágio ao redor do país. Ao

fim do mês, o país contabilizava 5.717 casos confirmados e 201 óbitos relacionados à doença. Como resposta, o governo federal

colocou em pauta medidas que juntas podem atingir o montante de R$ 750 bilhões no combate à crise. Com o auxílio dos bancos

públicos (Caixa e BB), do Banco Central, do BNDES e do setor privado, a equipe econômica do governo trabalha de forma agressiva

para amortecer os impactos do surto sobre a economia. Na outra ponta, investidores passam a avaliar os impactos das medidas no

âmbito fiscal, uma vez que uma piora nas contas públicas será inevitável.

No tocante à atividade econômica, as pesquisas setoriais de janeiro vieram mistas mas, de maneira geral, apontavam para a

continuidade na tendência de crescimento que a economia passou a apresentar a partir do 2S19. O principal destaque do mês foi a

divulgação do Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) para o mês. O indicador em linha com o que mostraram as pesquisas

setoriais que, com exceção do varejo, apresentaram variações positivas no período. Contudo, mesmo que as leituras apontassem

para o crescimento, elas foram mensuradas em um mundo pré-cris e, portanto, ficaram obsoletas para ilustrar a situação atual da

economia brasileira. Em seguida, os dados de emprego (PNAD-Contínua) referentes ao trimestre encerrado em fevereiro também

confirmaram projeções do mercado. A pesquisa mostrou que a taxa de desemprego avançou de 11,2% para 11,6%. Ao analisar o

dado, foi possível identificar avanços no mercado de trabalho entrando em 2020, porém, assim como as pesquisas setoriais, ele já

não é fiel à situação vivida no país nos dias de hoje. Tendo tudo isso em vista, esperamos uma piora generalizada dos dados,

principalmente a partir de março, o que, junto com a dinâmica deflacionária verificada no país, deve abrir espaço para que o Copom

realize novos cortes da taxa Selic.

Ao fim do 1T20, verificamos uma piora do quadro de incerteza no cenário mundial, com uma recessão de escala global se

aproximando nos próximos meses. No Brasil, o quadro de disseminação do coronavírus ainda deve se agravar em abril, e o governo

será obrigado a abrir mão do ajuste fiscal que vinha sendo no combate aos impactos da nova crise. Em função disso, apesar de

apostar em novos cortes da Selic, esperamos que estes sejam feitos com cautela, através de pílulas de 50 pontos base. Em relação

à atividade, com base nos indicadores até hoje, revisamos nossas projeções do PIB/2020 para -1,0% e do PIB/2020 para 2,0%.
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» Sobre a carteira recomendada:
Em Março, a Carteira de Dividendos encerrou o mês com desempenho negativo, abaixo do seu índice de referência (IDIV).

Não tivemos ações com desempenho positivo no período. Na ponta negativa, os papéis da IRB impulsionaram as perdas da

carteira no início do mês, em função das informações não verdadeiras passadas ao mercado que resultaram na demissão

do CEO e CFO. Em adição, a Cyrela também teve uma performance bem abaixo do índice, muito por conta da

disseminação do coronavírus e os impactos em lançamentos e obras do setor imobiliário. Acrescentamos que realizamos a

troca pontual na carteira no dia 04 de Março, retirando as ações da IRB Brasil Re, e incluindo as ações das Sulamérica.

No mês, a Carteira de Dividendos desvalorizou em 37,4%, enquanto o IDIV teve queda de 25,5%, representando uma

diferença de cerca de 11,9%. No acumulado do ano, a carteira apresenta desempenho negativo, 8,0% abaixo do índice de

referência (IDIV).

Para o mês de Abril, optamos por retirar os ativos da CCR

e Cyrela para dar entrada as ações da BR Distribuidora e

Itausa. Em meio ao cenário ainda incerto, com ativos

sofrendo forte depreciação por conta do avanço do

coronavírus, optamos por retomar exposição a BR

Distribuidora. Ainda, decidimos por elevar o nível de

proteção da carteira através de Itausa. Acreditamos que

inclusão dos dois ativos nos permite elevar os potenciais

upsides da carteira, ao mesmo tempo em que elevamos o

teor defensivo da mesma.

A taxa de dividendo anual (dividend yield) estimada para a

carteira para os próximos 12 meses está por volta de 8,6%.

As nossas premissas para a escolha de ativos seguem as

mesmas. Continuamos procurando empresas: (i) sólidas e

com ótima administração; (ii) geração de caixa expressiva;

(iii) negócios mais resilientes e (iv) com alto poder de

repasse de preços.

Performance

Para Abril

Peso Ticker Empresa
Yield

(2020E)
Variação Contribuição

15% B3SA3 B3 5,3% -24,0% -3,6%

10% CPLE6 Copel 5,2% -25,4% -2,5%

10% NEOE3 Neoenergia 3,2% -27,9% -2,8%

10% CCRO3 CCR 7,9% -28,2% -2,8%

15% SAPR11 Sanepar 7,2% -28,8% -4,3%

10% BBAS3 Banco do Brasil 10,2% -40,2% -4,0%

15% CYRE3 Cyrela 10,9% -52,6% -7,9%

15%
IRBR3* IRB Brasil Re 14,5%

-63,1% -9,5%*
SULA11* Sulamérica 9,1%

Peso Ticker Empresa Alterações

15% B3SA3 B3 =

10% BRDT3 BR Distribuidora Entrou

15% CPLE6 Copel +

15% ITSA4 Itausa Entrou

10% EGIE3 Engie =

10% SULA11 Sulamérica -

10% NEOE3 Neoenergia =

15% SAPR11 Sanepar =

Fonte: Bloomberg; BM&FBovespa. Elaboração: Guide Investimentos

*Desempenho de IRBR3 até dia 04 de Março e desempenho de SULA11 do dia 04 

de Março até final do mês.

Saiu Entrou

CCR ON (CCRO3) BR Distribuidora ON (BRDT3)

Cyrela ON (CYRE3) Itaúsa PN (ITSA4)

Mês 2020 12M Início

Carteira -37,4% -39,2% -20,5% 98,8%

IDIV -25,5% -31,2% -7,8% 43,5%

Diferença -11,9% -8,0% -12,7% 55,3%
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B3 ON (B3SA3)

A expectativa é que os números operacionais da B3

continuem com um volume forte neste ano, especialmente

de ações (segmento Bovespa) e futuros (segmento

BM&F), diante do quadro de taxas de juros mais baixas e

busca de retornos através da renda variável. Apesar do

cenário de ofertas ter piorado em decorrência dos

impactos do coronavírus nos mercados, esperamos ver

IPOs e follow ons voltando em velocidade reduzida no

segundo semestre de 2020.

Destacamos ainda o poder de diversificação da receita da

B3, com fluxo bastante resiliente, com serviços completos

de trading, clearing, liquidação, custódia e registro, e

posicionamento dominante em derivativos, ações, câmbio,

renda fixa e produtos de balcão. No longo prazo,

acreditamos que a B3 continuará procurando por novas

oportunidades de crescimento inorgânico na América

Latina. Em suma, a B3 possui alto potencial de

crescimento e risco menor em relação a uma possível

concorrência.

Comentários e Recomendações

BR Distribuidora ON (BRDT3)

Sustentamos nossa recomendação em função: (i) forte

crescimento dos lucros nos últimos anos, após melhorias

operacionais e estruturais do management; e (ii) estrutura

de capital balanceada (com baixa alavancagem

financeira).

As discussões envolvendo a venda de ativos não

estratégicos, pode destravar valor para os papéis da

BRDT3 e melhorar (ainda mais) sua conservadora

alavancagem financeira. Destacamos o direcionamento

estratégico do management com foco na melhora de

rentabilidade da Companhia.

Vale ainda destacar o recente processo de privatização da

Companhia, onde a BR Distribuidora deverá adotar

práticas mais alinhado à sua indústria, mantendo um

controle mais eficiente de custos e despesas

operacionais. Ainda vemos valor a ser destravado.

Por fim, ressaltamos que os dividendos devem continuar a

ser um destaque para a empresa, como consequência da

sólida posição financeira da companhia e forte geração de

caixa. Por mais que o cenário tenha se alterado em

termos de crescimento econômico projetado, acreditamos

que a empresa atingiu um patamar de preço interessante.
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Copel PNB (CPLE6)

A Copel é uma das maiores companhias elétricas do

Brasil e atua nos segmentos de geração, transmissão,

distribuição e comercialização de energia. Gostamos do

case, e sustentamos como recomendação: (i)

perspectivas mais favoráveis para os próximos anos,

tendo em vista os projetos de expansão anunciados – e

realizados – pela companhia; e (ii) o cenário mais positivo

para o setor elétrico em meio a crise do coronavírus.

A companhia segue se reestruturando com foco na

eficiência operacional, com redução de custos (Programas

de Demissão Voluntaria), venda de ativos não

estratégicos, redução da alavancagem financeira assim

como perspectiva de mudança na sua política de

dividendos.

A geração de caixa da companhia segue melhorando, e

esperamos que as medidas adotadas pela gestão e o

ramp-up dos novos projetos de geração e transmissão

possam continuar a gerar resultados positivos para a

companhia.

Comentários e Recomendações

Engie ON (EGIE3)

Seguimos com uma visão construtiva para Engie. A

companhia segue melhorando sua estrutura de capital,

investindo em energia contratada a fim de reduzir a

volatilidade dos preços no segmento de geração.

A Engie tem uma das melhores administrações entre as

empresas do setor elétrico, está bem posicionada contra o

risco hídrico e mantém ótima perspectiva de fluxo de

dividendos.

Além disso, a empresa recentemente anunciou que terá,

junto com a EDP Renováveis, 50% de participação em

Joint Venture, para investir em energia eólica no mercado

internacional. Isso ajuda a empresa a expandir suas

operações e assim diversificar seus riscos regionais e

ampliar sua base de consumidores.



www.guide.com.br

Itausa PN (ITSA4)

Seguimos com uma visão construtiva para o Itaú, principal

investimento da Holding Itaúsa. Destacamos também a

estratégia de diversificação da Itaúsa para aumentar sua

participação de empresas não financeiras em sua carteira.

Além disso, esperamos que o desconto (por volta de 20%)

do preço da Holding em relação aos seus ativos em

carteira recue nos próximos trimestres.

Olhando para frente, a forte estrutura da holding deve

permitir que o ativo possa superar o momento adverso da

economia. Olhando para os fundamentos, ressaltamos: o

Itaú, que representa cerca de 90% dos investimentos da

Itaúsa, continua a mostrar resultados sólidos. Dentre os

destaques: (i) forte índice de liquidez de curto prazo; (ii)

índice de inadimplência em patamares ainda confortáveis;

(iii) da expansão da carteira de crédito em linha com o

guidance da instituição; além (iv) da ótima rentabilidade

com Retorno sobre o Patrimônio (ROE), atingindo ~ 22%.

Comentários e Recomendações

Neoenergia ON (NEOE3)

Sustentamos nossa recomendação: (i) valuation

atrativo (BF P/L de 9,3x em 12 meses vs 11,3x do

setor e BF P/VC de 1,1x em 12 meses vs 2,2x do

setor); (ii) gestão operacional eficiente; (iii) modelo de

negócio com previsibilidade de receitas; (iv) boa

disciplina de capital aliado à um histórico de

desembolso em investimentos com perspectiva de alto

retorno; além da (v) projeção de entrada em novos

projetos. Vale notar: os investimentos em transmissão

podem ainda apresentar um retorno mais atrativo,

diante da capacidade de execução do management e

antecipação dos projetos antes do prazo de entrega

previsto.

Destacamos também o forte crescimento do número

de clientes nos últimos trimestres, com melhor controle

das despesas operacionais e aumento robusto no

EBITDA, além do menor índice de endividamento, fruto

das novas captações de debêntures. A medida que

seus negócios de distribuição passem a demandar

menos investimentos, a Neoenergia deverá começar a

reduzir sua dívida e aumentar sua distribuição de

dividendos. Mantemos uma visão positiva para a

companhia.
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Sulamérica UNIT (SULA11)

Optamos por aumentar nossa exposição no segmento de

saúde. A SulAmérica é uma das principais operadoras de

plano de saúde no Brasil. Com o aumento do número de

infectados pelo coronavírus no país, muitos poderão

passar a utilizar com maior frequência os hospitais e UTIs,

o que leva a um aumento de sinistralidade. No entanto, a

grande maioria dos hospitais e clínicas optaram por adiar

as suas consultas e os seus procedimentos eletivos, que

não são relacionados ao coronavírus. Além disso,

pessoas com sintomas leves estão poupando ao máximo

a sua ida ao hospital, para que diminuam suas chances de

maior contágio. Com isso, o adiamento de consultas e

procedimentos que normalmente acontecem no dia a dia,

acabam por contrabalancear o aumento do uso dos

serviços de hospitais.

Além disso, avaliamos que a demanda por planos de

saúde tende a aumentar após o encerramento do surto do

coronavírus, além de apresentar uma característica de

serviço essencial, reduzindo impacto na queda da sua

receita, via cancelamento de planos, nos próximos

período.

Comentários e Recomendações

Sanepar UNIT (SAPR11)

Gostamos do modelo de negócio da Sanepar e ainda

vemos valor para ser destravado na empresa de

saneamento. A expectativa é que a Sanepar se beneficie

nesses próximos trimestres do crescimento do fluxo de

caixa livre, em meio as contínuas medidas voltadas para

eficiência de custos e maior volume relacionado ao

tratamento de esgoto. Isto é algo que deve continuar a

impulsionar os dividendos da empresa nos próximos anos.

Além disso, o risco político atual é menor, dado que a

empresa realizou algumas mudanças em seu estatuto,

afim de melhorar a governança corporativa, e proteger os

aumentos tarifários autorizados. Os processos fornecem

mais transparência aos aumentos tarifários ainda

pendentes da Sanepar, reduzindo o risco de interferência

na empresa. As discussões envolvendo o Projeto de Lei

que reforma o setor de saneamento básico no país

também deve destravar valor aos ativos da Sanepar.

Entre os riscos: (i) a manutenção da estrutura tarifária; e

(ii) disciplina de CAPEX.
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