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INTRODUÇÃO
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T

e r uma renda extra entrando na sua conta regularmente é o sonho de muitas
pessoas, e isso pode se tornar uma realidade para você. Se está buscando
um investimento para ajudar a aumentar o seu patrimônio e viver de renda,
você precisa entender o que são dividendos e como eles funcionam.
Sendo assim, os dividendos permitem que você use todo potencial dos juros
compostos a seu favor, a fim de fazer o seu patrimônio crescer, podendo, ainda,
ser uma fonte de renda passiva caso deseje viver dela.
Por esse motivo, os dividendos fazem tanto sucesso entre os investidores, os quais
investem em ações visando à ampliação de seus patrimônios.
Qualquer investidor pode montar uma carteira acessível contando com o suporte e
com a orientação de especialistas confiáveis do mercado.
Alguns dos maiores investidores do mundo ganharam muito dinheiro focando sua
estratégia em dividendos. Como é o caso de Warren Buffett, magnata americano,
que é um dos homens mais ricos do mundo e que atribui a sua fortuna ao método
de comprar ações de empresas sólidas para receber um valor constante de
dinheiro.
Se você quer saber sobre esse tipo de estratégia de investimento em ações, este
material ajudará você a entender tudo o que precisa saber para começar a investir
em empresas que pagam bons dividendos, além de como usar o poder dos juros
compostos a seu favor.

Boa leitura!
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O QUE SÃO
DIVIDENDOS?
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O

s dividendos são, basicamente, a parte do lucro que a empresa distribui
para os seus acionistas. Portanto, é o valor que será pago referente à parte
dos lucros da empresa da qual você é acionista. Esse valor cai de forma
periódica na sua conta e é pago com de acordo com o lucro atual ou acumulado.
Podendo ser mensal, trimestral, semestral ou anual, a depender do estatuto
vigente.
Vale deixar claro, também, que as empresas podem optar por pagar esses
dividendos de outras formas que não em dinheiro. Isto é, os valores podem ser
distribuídos na forma de mais ações da mesma companhia ou, até mesmo, em
propriedades – caso bem raro de acontecer, por isso, não vamos abordá-lo aqui.
Você já deve estar se perguntando quais tipos de empresas fazem essa
distribuição do lucro, já que essa estratégia acaba sendo um grande atrativo para
os investidores. Por conta de as companhias boas pagadoras de dividendos
serem seguras e previsíveis, muitas vezes, os preços de suas ações acabam não
variando muito. Os dividendos são, então, a melhor forma de atrair o interesse de
mais investidores.
Geralmente, o objetivo de quem escolhe comprar ações que pagam bons
dividendos não é só a estabilidade da empresa e de seus lucros, mas sim construir
uma riqueza ao longo do tempo.
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TERMOS
BÁSICOS
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F

iq ue atento a esses termos que, certamente, cruzarão seu caminho em sua
trajetória como investidor de empresas pagadoras de dividendos. Vamos lá?

Dividend Yield
De forma simples, é um índice de rendimentos que vai mostrar qual foi o retorno
relativo (percentual), em dinheiro, que o investidor conseguiu a partir do pagamento
dos dividendos.
Para se fazer o cálculo, basta dividir o valor do dividendo por ação em um
determinado período, pelo preço da ação, multiplicando o resultado por 100.
A título de ilustração, vamos supor que você comprou dez ações da empresa Z. Se
no dia do pagamento desse dividendo suas ações estiverem valendo R$ 100,00 e
o valor dos dividendos anuais for de R$ 15,00 por ação, então, o dividend yield da
empresa será de 15%: (15/100 x 100).
No caso acima, o retorno será de 15% se você ficar com as ações até o dia do
pagamento dos dividendos. No entanto, se você, por acaso, fizer diversas compras
do mesmo ativo em datas distintas, a melhor forma de ajustar o preço das ações
é fazer uma média ponderada dos preços, dividida pela
quantidade de papéis a fim de obter o valor médio.

Índice de Cobertura
Essa é a melhor forma de medir
se os lucros da empresa são, de
fato, suficientes para cumprir o
pagamento dos dividendos. O
Índice de Cobertura do Serviço
da Dívida é um importante
indicador de saúde financeira,
pois representa a capacidade
da empresa de honrar com suas
dívidas e obrigações no longo
prazo.
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Alguns indicadores específicos procuram relacionar a lucratividade ao nível de
pagamentos das dívidas para determinar o nível de folga que a empresa possui ao
honrar seus compromissos.

Programa de Reinvestimento dos Dividendos (PRD)
Algumas empresas oferecem esse plano que permite reinvestir automaticamente
os dividendos. Nesse caso, em vez de receber um valor em reais, você opta por
comprar mais ações da empresa e ampliar a sua participação entre os acionistas.
Essa é a melhor forma de tirar proveito dos juros compostos – juros que se
acumulam sobre o capital principal da ação – e dos juros já acumulados em um
investimento. Com isso, o efeito multiplicador é poderoso e muito mais rápido.
Muitos PRDs permitem que você compre ações adicionais sem comissões ou, até
mesmo, com um desconto.
Os programas operados pela própria empresa não usam nenhum corretor, o que
os torna livres de comissões e muito mais rentáveis.
Essa é a melhor oportunidade para que os investidores possam aproveitar o
potencial de capitalização da empresa. Com descontos que podem chegar a
até 10%, o custo das ações adquiridas acaba ficando bem mais barato quando
comparado à compra fora desse programa. Sendo assim, é um método ideal para
quem tem planos de ficar com as ações no longo prazo com o intuito de gerar
riqueza.
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COMO SÃO
CALCULADOS OS
DIVIDENDOS?
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A

s empresas usam duas formas para calcular o valor dos dividendos: valor por
ação ou porcentagem do preço da ação.

Valor por ação
Nesse caso, a distribuição é feita de acordo com a quantidade de ações de cada
acionista. Para se chegar ao valor total, é só multiplicar o valor do dividendo pela
quantidade de ações. Exemplo: Imagine que a empresa X informou que pagará R$
1,00 por ação e que você possui 100 ações dela. Desse modo, o valor que será
pago a você, investidor, será de R$ 100,00.

Valor por porcentagem do preço da ação
Já nesse caso, o cálculo é feito por meio da porcentagem, que será paga relativa
ao preço atual da ação. Exemplo: As ações valem R$ 20,00, e a empresa Y afirmou
que pagará 10%. Para chegar ao valor total de R$ 2,00 por ação, é só multiplicar
os R$ 20,00 por 0,1. Assim, se você tiver 100 ações, o total que receberá será R$
200,00.

11

DATAS
IMPORTANTES
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C

a so decida investir em ações que pagam dividendos, aconselhamos que
você fique de olho em algumas datas importantes que explicaremos a seguir.

Data de Declaração
Nessa data, o Conselho de Administração anuncia como será a distribuição
dos próximos dividendos. Portanto, é nesse momento que você saberá o valor
do dividendo e quando ele será pago. Uma vez que essas informações forem
declaradas, a empresa tem a responsabilidade legal de pagar os valores que foram
divulgados.

Data Ex-Dividendos (ou Ex-Data)
Se um investidor compra uma ação a partir da data de ex-dividendo, ele não
receberá o dividendo declarado; em vez disso, quem terá esse direito é o vendedor
das ações. Os investidores que compram ações antes da data ex-dividendo, por
outro lado, vão receber os lucros distribuídos.
Normalmente, a data definida é dois dias úteis antes da data de registro.
Obs.: No caso de dividendos não-monetários, os procedimentos são um pouco
diferentes. Se a empresa paga os dividendos em ações, a data ex-dividendos é
definida o primeiro dia útil após o pagamento ser efetivado.

Data de Registro
A data de registro é a data em que a empresa vai registrar todos os acionistas
que receberão dividendos, além de enviar relatórios financeiros, bem como outras
informações.
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Data de Pagamento
É a data em que o dividendo será pago. Apenas os acionistas que possuem ações
antes da data ex-dividendos têm direito a recebê-lo.
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IMPOSTOS
SOBRE
DIVIDENDOS
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A

q u i, vai uma boa notícia para o investidor que quer usar a estratégia
investimento em empresas boas pagadoras de dividendos: você não vai
pagar Imposto de Renda sobre seus dividendos. Isso, porque os dividendos
são rendimentos isentos de tributação.
Isto é, a própria empresa já faz a dedução do IR antes mesmo de distribuir os
lucros entre os acionistas. Por isso, para indicar os valores recebidos na sua
declaração anual, basta informá-los no quadro de “Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis”, especificando o nome da empresa pagadora e os valores recebidos.
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CONCLUSÃO
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A

e stratégia de dividendos funciona quando o investidor fica com as ações
por um prazo mais longo e, assim, se beneficia tanto da alta do preço das
ações quanto do retorno em dividendos.

Não é recomendável que o investidor fique operando somente o pagamento de
dividendos.
Se você está sempre investindo e comprando ações de empresas pagadoras de
dividendos, irá se beneficiar do alto rendimento em dividendos no longo prazo.
Outra dica: é muito importante reaplicar os dividendos e juros sobre o capital
próprio (JCP) que foram recebidos, a fim de criar uma renda passiva no futuro.

Um abraço,
Equipe Levante
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DISCLAIMER
Este relatório foi elaborado pela Levante Ideias de Investimento e o uso é exclusivo de seu assinante,
estando protegido pela Lei de Direitos Autorais. Este conteúdo não pode ser reproduzido, copiado ou
distribuído, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e expressa autorização.
Este documento tem como objetivo somente informar os leitores e não tem a finalidade de assegurar, prometer ou sugerir a existência de garantia de resultados futuros ou isenção de risco para os
leitores. O documento não tem o cunho de ofertar, negociar, comercializar ou distribuir títulos ou
valores mobiliários ou qualquer outro instrumento financeiro.
As decisões de investimentos devem ser realizadas pelo próprio leitor.
O analista responsável poderá esclarecer dúvidas de seus leitores através de vídeos ou relatórios que
serão enviados simultaneamente aos assinantes, mantendo e garantindo a isonomia de informações.
As informações deste relatório foram baseadas em fontes públicas e consideradas fidedignas na
data de publicação, e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de
qualquer comunicação com respeito a tal mudança.
Nos termos do artigo 17 da ICVM 598/2018, os analistas responsáveis pela elaboração deste
relatório declaram que as recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as
suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente e autônoma.
Conforme o artigo 16, parágrafo único da ICVM 598/2018, o analista Eduardo Guimarães declara-se
inteiramente responsável pelas informações e afirmações contidas neste relatório de análise.
Os valores mobiliários não contam com garantia do Fundo Garantidor de Crédito – FGC.
A reprodução, cópia ou distribuição deste conteúdo, no todo ou em parte, implicará ao infrator
sanções cíveis e criminais, incluindo a obrigação de reparação de perdas e danos causados, nos
termos dos artigos 102 e seguintes da Lei 9.610/98.
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