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Hoje trouxemos uma 
novidade para você, nosso 
querido leitor. Discorreremos 
sobre uma interessante 
alternativa de investimento 
no universo da Renda 
Variável, de perfil conservador 
e com ótimas possibilidades 
de retorno. 

Nossa proposta aqui é te 
induzir para que possa 
usufruir dos proventos das 
três melhores empresas 
pagadoras de dividendos para 2020. Você já sabe que os velhos hábitos da renda 
fixa não funcionam mais. É o momento de buscar alternativas. 

Você está cansado da baixa atratividade da renda fixa nos patamares atuais e 
gostaria de obter retornos superiores? Deseja entrar no universo da renda variável, 
mas não sabe ainda por onde começar? Você gosta da ideia de ver dinheiro 
pingando na conta? Quer ser sócio e receber parte dos lucros de empresas 
dividendeiras que escolhemos a dedo? Em caso afirmativo, me acompanhe ao longo 
deste relatório!

Mas primeiramente, deixe-me fazer uma 
pergunta: você sabe o que são 
dividendos? 

O dividendo é um pedacinho (ou 
pedação) do lucro obtido pelas 
empresas que é distribuído de maneira 
periódica aos acionistas — as empresas 
podem distribuir tanto dividendos 

(líquido de imposto) quanto Juros Sobre Capital Próprio (recolhimento de 15% na 
fonte), ambos depositados diretamente na conta da sua corretora. 

De maneira geral, a premissa básica (e prática) para que você tenha a possibilidade 
de receber uma dessas formas de remuneração é que a empresa na qual você se 
tornou acionista tenha boa capacidade de geração de caixa, o que em outras 
palavras, significa montante excedente e em níveis satisfatórios após garantir o dia 
a dia da operação e o volume necessário de investimentos. 



3/7

Investindo nas recomendações deste relatório, você terá direito a receber este 
recurso extra e com yield acima de nossa atual taxa SELIC. Muito bom, não é 
mesmo? Mas não paramos por aí...

Além do benefício dos proventos, contamos também com uma outra possibilidade 
de rentabilidade: aquela que é obtida com a própria valorização das Ações. 

Veja que não esperamos grandes saltos no patrimônio — até porque este não é o 
objetivo do investimento em empresas boas pagadoras de dividendos —, mas 
buscaremos agregar valor através da possibilidade de apreciação das ações em 
conjunto com a atratividade dos proventos. Nosso foco é, e sempre será, o yield. 

Isto posto, vamos aos casos? 

TAEE: Nossa favorita no setor elétrico
Posicionada em um setor de baixo risco, de 
menor sensibilidade ao cenário 
macroeconômico e com geração de caixa 
previsível, Taesa (TAEE11) é um caso clássico 
de dividendos e uma ótima oportunidade para 

2020.

Taesa é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico brasileiro. Atua 
especificamente no segmento de transmissão: interliga, por meio de linhas de longa 
distância, os parques geradores às redes de distribuição de energia. Com presença 
em todas as 5 regiões do país, apresenta 12.725 km de extensão em suas linhas de 
transmissão e 90 subestações. 

Com sólido desempenho operacional, atrelado a contratos definidos e reajustados 
anualmente pela inflação, somada a boa execução de custos, despesas e 
investimentos, a geração de caixa de Taesa permite um yield na ordem de 8,0% 
para os próximos 12 meses. 

Desde a entrada do portfólio do Nord Dividendos, em novembro de 2018, Taesa 
apresentou +40% de retorno total acumulado, considerando tanto o ganho de 
capital quanto o retorno na forma de proventos. Olhando para o CDI acumulado no 
mesmo período, o retorno ficou em torno de 6% — muita diferença considerando 
que estamos falando de um Ação conservadora, não é mesmo? 

Veja abaixo o comportamento da Ação ao longo dos últimos 12 meses. 
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Fonte: Nord Research

Boa parte desta valorização foi justificada pela queda nos juros de longo prazo — é 
um ativo tão próximo do comportamento da renda fixa, que suas Ações 
sofreram o tão famoso efeito da marcação a mercado.

É claro que retorno passado não é garantia de resultado 
futuro, mas tomamos este 
exemplo como base para você 
ter uma ideia de quais tipos de 
Ações escolhemos na série...

TAEE (TAEE11) negocia a 11 
vezes lucros e 8 vezes EBITDA 
— valuation este que, em 
conjunto com a boa capacidade 
operacional e a atrativa 
distribuição de proventos, 
nos deixam confortáveis para 
a realização de aportes no ativo. 

TIET: O maior yield para 2020



Nossa última recomendação alocada ao portfólio do Nord Dividendos em 2019 
também é do setor elétrico, porém focada em 
geração de energia. Estamos falando de AES 
Tietê (TIET11), que apresenta um dividend 
yield na ordem de 10,0% para os 

próximos 12 meses. 

AES Tietê é uma das maiores empresas atuantes no segmento de geração de 
energia elétrica no Brasil. Contando principalmente com Usinas Hidrelétricas, a 
companhia apresenta capacidade instalada de 3.354 MW. 

Exposta ao risco hidrológico, a empresa vem buscando diversificar seu portfólio ao 
investir em energias renováveis, em prol de i) melhorar sua competitividade frente 
ao Mercado Livre de energia, podendo oferecer preços mais atrativos ao 
consumidor final e ii) reduzir a necessidade de recorrência ao mercado spot 
(mercado à vista), onde o preço 
de energia, em conjunturas 
desfavoráveis, é 
substancialmente superior. 

Com contratos longos e fortes 
atributos na geração de caixa, em 
montante superior ao volume de 
investimentos, acreditamos que 
a empresa têm fôlego para 
continuar honrando o payout 
atual de 100% — o que é ótimo para o seu bolso.

Tudo considerado, TIET (TIET11) demonstra-se um dos ativos mais promissores para 
2020, negociando a meros 9 vezes lucros e 6 vezes EBITDA.
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LEVE: Proventos nada leves...
Nossa próxima recomendação é do segmento 
industrial, que também apresenta uma boa política 
de remuneração aos acionistas — yield na ordem 
de 8,0% do capital investido para os próximos 12 
meses.

A Mahle Metal Leve (LEVE3) é uma produtora de autopeças para motores a 
combustão. Em seu portfólio de produtos encontramos: pistões, bielas, camisas, 
anéis, bronzinas, válvulas, eixos de comando e filtros automotivos. 



Com presença equilibrada nos 
segmentos de reposição e 
equipamento original, a 
companhia tem 
aproximadamente 50% do 
faturamento atrelado ao mercado 
brasileiro. 

Apresentando bom desempenho 
operacional, relacionado a 
diversas medidas internas que indicam ganhos de eficiência e produtividade, Mahle 
Metal Leve se beneficia do atual câmbio desvalorizado e do bom momento do 
mercado doméstico na produção de veículos.

No entanto, devemos nos atentar para a exposição da companhia aos hermanos 
— em torno de 10% do faturamento —, que apresentam atualmente uma situação 
macroeconômica desfavorável e demanda pouco aquecida. Contudo, temos como 
ponto positivo o potencial do mercado Aftermarket na Argentina (que em nosso ver 
é mais resiliente do que equipamento original). 

LEVE (LEVE3) negocia a um valuation convidativo de 12 vezes lucros e 7 vezes 
EBITDA, que aliado a proventos nada leves, nos leva a esta conclusão. 

ATENÇÃO: Os valores de previsão de pagamento de dividendos são 
estimativas, baseados nas cotações atuais das empresas, nos resultados 
históricos e nas previsões de mercado. Retornos passados não são garantia de 
lucros futuros.
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Nord Dividendos
Me darei por satisfeito hoje se tiver conseguido te mostrar, pelo menos em parte, a 
beleza da nossa estratégia abordada no Nord Dividendos.

Temos como lema seguir uma estratégia conservadora, que procura empresas 
resilientes, com geração de caixa e boas políticas de dividendos: é possível ser 
conservador e ter retornos mais atrativos que a Renda Fixa sim! 

Nosso foco é, e sempre será, trazer ótimas oportunidades com yield atrativo, sem 
o objetivo de encontrar a nova porrada da Bolsa. Se você está procurando emoção, 
seu lugar não é aqui.



Te convido a começar hoje mesmo o trilho dessa estratégia. Vamos agir juntos, 
colocar isso em prática juntos, evoluir juntos. 

Perceba que i) Dá pra começar com pouco dinheiro, ii) o momento da Bolsa ainda é 
atrativo, iii) a assinatura é acessível, iv) você será conservador dentro do mundo das 
Ações sem abrir mão de ganhos de rentabilidade e iv) você terá seu primeiro pé na 
Renda Variável contando com todo o suporte de analistas experientes no mercado.  
Gostou? 

Quer algo além do que apenas um resumo sobre 3 empresas? Quer 
acompanhamento constante e novas ideias de investimento? 

Vejas as condições para ser um membro permanente da série Nord Dividendos.
Lá, de cara você encontra a lista com todas as empresas que recomendamos e 
acompanhamos, além do track record das que já saímos (com um excelente lucro, 
por sinal). 

Espero por você! 

Forte Abraço

Ricardo Schweitzer

Em observância aos Artigos 20 e 21 da Instrução CVM nº 598/2018, o Analista Ricardo Schweitzer declara:
Que é o responsável principal pelo conteúdo do presente Relatório de Análise;
Que as recomendações constantes no presente Relatório de Análise refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e
foram elaboradas de forma independente, inclusive com relação à Nord Research;
Em observância ao Artigo 22 da Instrução CVM nº 598/2018, a Nord Research esclarece:
   1. Que oferece produtos contendo recomendações de investimento pautadas por diferentes estratégias e/ou elaborados por
diferentes Analistas. Dessa forma, é possível que um mesmo valor mobiliário encontre recomendações distintas em diferentes
produtos por nós oferecidos. As indicações do presente Relatório de Análise, portanto, devem ser sempre consideradas
no contexto da estratégia que o norteia.
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https://sl.nordresearch.com.br/nd02-mf/?utm_source=pdf3acdiv&utm_medium=relatorio&utm_campaign=nrd-me-pdf3acdiv-20191219-nd02

