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Este é um e-book educacional  
da Argentum Investimentos

A Argentum Investimentos é um escritório de assessoria de 
investimentos credenciado à XP Investimentos, a maior 
corretora da América Latina.

Bem-vindo(a)

Estamos sempre prontos para assessorar você em suas 
decisões de investimentos, seja para montar uma carteira de 
ações pagadoras de dividendos, seja para diversificar sua 
carteira com ETFs, BDRs, Fundos, entre outros produtos 
disponíveis no mercado de capitais. 

Argentum em números:

1.700 clientes

Desejamos uma boa leitura!

400 milhões em custódia

13 anos de experiência
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O que são dividendos?
Você provavelmente já ouviu falar de dividendos, e da 
importância, como investidor, de possuir uma carteira 
de dividendos. 

Dividendos são parte do lucro de uma empresa, que 
ela escolhe dividir com os acionistas.  

Segundo a Lei das S/As as empresas que são 
listadas em Bolsa devem distribuir regularmente pelo 
menos 25% de seus lucros aos stockholders ou 
acionistas. 

No entanto, nem toda empresa distribui dividendos, 
porque os lucros das empresas variam ao longo do 
tempo, às vezes, significativamente. Desse modo, 
pode haver aumento, diminuição e até interrupção do 
pagamento de dividendos. 

Por esse motivo, para receber dividendos de forma 
consistente, é importante escolher com cuidado sua 
carteira de ações pagadoras de dividendos.  

É por isso que esse Ebook chegou até você.
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Que tipo de empresa 
paga bons dividendos?
Paga dividendos a empresa que tem 
lucros para distribuir.  

Especialmente a empresa que possui 
consistência na geração de resultados 
financeiros.  

Desse modo, a primeira condição para 
um fluxo constante de dividendos é a 
empresa ter uma sólida base de 
geração de resultados. 

Empresas solidamente estabelecidas em seus setores, com 
resultados previsíveis e constantes, geralmente caracterizadas 
como empresas de valor, (ao invés de empresas de 
crescimento), são as melhores pagadoras de dividendos.  

Geralmente, vemos entre as melhores pagadoras de 
dividendos as empresas que estão num setor essencial da 
economia e em uma fase mais madura do negócio.  

É importante que as perspectivas de lucro sejam previsíveis e 
consistentes. As companhias do setor de energia são um 
excelente exemplo de boas pagadoras de dividendos.
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Como os dividendos 
são pagos?
As empresas distribuem dividendos de duas maneiras: 

Em dinheiro - Neste caso o valor é repassado diretamente 
para a conta do investidor, (na corretora de valores) e a 
quantia pode ser definida como um um valor fixo, por exemplo, 
R$ 0,70 por ação, ou como um percentual da ação, por 
exemplo, 2% do valor da ação em determinada data, a critério 
da empresa. 

Em ações - Nesta modalidade, os dividendos são convertidos 
em ações. Para cada 100 ações da empresa você recebe 2 
ações extra, por exemplo.  

Em qualquer um dos casos acima, a periodicidade dos 
dividendos (mensal, trimestral, semestral) é uma decisão da 
empresa. 

Observação:  

Dividendos são isentos de 
Imposto de Renda. 

Juros Sobre Capital Próprio 
(JSCP), que são uma outra 
forma de remuneração dos 
acionistas, são tributados em 
15% de I.R.
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Quando uma empresa paga dividendos, ela distribui o lucro 
proporcionalmente à quantidade de ações que o investidor 
possua, ou seja, você recebe de acordo com quantas ações 
daquela empresa você tem em sua carteira (até a data ex). 

De forma bem simples, para calcular os dividendos que você 
tem a receber basta multiplicar o valor que a empresa 
distribuirá por ação pelo número de ações que você possui até 
a data ex.  

Exemplo 1: A empresa distribui R$1,20 por ação, e você possui 1.000 ações,  
então receberá R$1.200 reais (1,20 * 1.000).  

Exemplo 2: A empresa paga dividendos como percentual do valor da ação, 
(2%, neste exemplo). Você possui 1.000 ações, que estão sendo cotadas a  
R$ 20 reais. Você receberá 2% de 20 reais * 1.000 (quantidade de ações). 
Então, você receberá: 2% * 20 * 1.000 = R$ 400 reais. 

Dividend Yield - Rendimento do Dividendo 

O Dividend Yield é um indicador que mede a relação entre os 
dividendos pagos por uma empresa nos últimos 12 meses e o 
preço da ação. Ou seja, ele mede a performance da empresa de 
acordo com os dividendos pagos aos acionistas. Calcula-se o 
DY de acordo com a fórmula: 

Como calcular os  
dividendos? (O que é 
dividend yield?)
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Data Com e Data Ex
Para ter direito a receber dividendos, você precisa ser 
acionista (possuir a ação em carteira) num período específico, 
chamado de "data com". 

Quando a empresa anuncia que irá distribuir dividendos, 
também anuncia a data segundo a qual será contabilizado 
quem terá direito a esses dividendos.  Esse dia é chamado de 
"data com". Você precisa possuir as ações nesse dia (até o dia 
seguinte, a data ex), para ter direito aos dividendos. 

O dia seguinte é chamado de "data ex", o que significa: quem 
comprar ações a partir deste dia, não terá direito aos 
dividendos. 

Se deseja receber dividendos, não se desfaça de sua posição 
em ações antes da data ex. (Também não adianta comprar as 
ações a partir dessa data, pois não há mais direito aos 
dividendos). 
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Quer essa carteira de investimentos? 
Clique aqui para ser atendido agora.

Fonte: Research XP (https://conteudos.xpi.com.br/acoes/carteiras/top-dividendos-xp-7/)
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A AES Brasil é uma subsidiária da AES 
Corporation, uma das maiores empresas de 
energia dos Estados Unidos. A AES Brasil atua 
n o s s e t o r e s d e s e r v i ç o s , g e r a ç ã o , 
armazenamento de energia elétrica. Está 
presente no país desde 1997.

AESB3 Dividend Yield (2021) 
6,7%

9 Hidrelétricas

6 Parques Eólicos

2 Complexos Solares

Todas as empresas do Grupo AES Brasil 
integram a holding Companhia Brasiliana de 
Energia, formada pela AES Corp., que detém 
50,01% do capital votante, e pelo BNDES 
(Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social), com 49,99% do capital 
votante.

No segmento de geração de energia, somente o parque gerador 
(hidrelétricas) da AES Brasil corresponde a 21% da energia 
gerada em São Paulo e 2,6% do mercado brasileiro.
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CESP6 Dividend Yield (2021) 
6,6%

3 Hidrelétricas

A CESP - Companhia Energética de São Paulo 
é produtora de energia elétrica do Estado de 
São Paulo, possuindo três usinas hidrelétricas 
integradas ao Sistema Interligado Nacional. 

Foi criada em 1966, pela fusão de 11 
empresas de energia elétrica. Essa fusão teve 
como objetivo centralizar o planejamento e 
racionalização dos recursos energéticos do 
estado de São Paulo.  

As usinas hidrelétricas operadas pela CESP 
estão instaladas nas bacias hidrográficas do 
Rio Paraná e do Rio Paraíba do Sul. 

Com o processo de privatização da CESP, 
desde dezembro de 2018, a Companhia é 
controlada por uma joint venture formada 
pelo Grupo Votorantim e pelo Canada Pension 
Plan Investment Board (CPPIB).
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A Companhia Paranaense de Energia é uma 
empresa estatal de economia mista, com 
capital aberto. Seu acionista majoritário é o 
Governo do Estado do Paraná. 

Os ativos de transmissão da COPEL somam 
3.821 km de linhas de transmissão e 44 
subestações. Mais 1.581km de linhas de 
transmissão estão previstas para 2021. 

Com a inauguração dos parques éolicos da 
companhia, foram adicionados 330,5 MW de 
fontes renováveis ao seu parque gerador. 

Isso significa que 93% da capacidade total de 
geração da empresa tem sua origem em 
fontes limpas.

CPLE6 Dividend Yield (2021) 
13,5%

1 Termelétrica

19 Hidrelétricas

4 Parques Eólicos
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A Engie Brasil Energia, (anteriormente 
Tractebel Energia) é a maior geradora 
privada de energia do Brasil, que possui 
participação de cerca de 6,2% no mercado 
brasileiro. 

85% de sua geração de energia é oriunda de 
fontes limpas. 

A Engie é uma das empresas referência em 
sustentabilidade e boas práticas de gestão. 
Recebeu diversas premiações, como: 1° lugar 
entre As Melhores Companhias para os 
Acionistas, Prêmio Destaque Agência Estado 
Empresas, Melhor Empresa da América 
Latina em Relações com Investidores 
(Revista Institutional Investor), entre outras.

EGIE3 Dividend Yield (2021): 
9,6%

4 Termelétricas

11 Hidrelétricas

9 Parques Eólicos

2 Complexos Solares

3 Usinas de Biomassa
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A EDP Brasil é uma holding brasileira do 
setor elétrico. Ela detém investimentos no 
setor de energia, ativos de geração, 
distribuição, transmissão e comercialização 
em 11 estados: São Paulo, Espírito Santo, 
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Tocantins, 
Amapá, Pará, Maranhão, Ceará, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. 

S e u p a r q u e g e r a d o r c o n t a c o m 7 
hidrelétricas, nos estados do Pará, Tocantins, 
Espírito Santo e Ceará 

Em distribuição, o grupo atua em 28 
municípios de São Paulo, que compreendem 
o Alto Tietê e parte do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte; e também atende 70 dos 78 
municípios do estado do Espírito Santo, 
totalizando 3,4 milhões de clientes nos dois 
estados.

ENBR3
Dividend Yield (2021) 

5,1%

7 Hidrelétricas
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É possível que suas necessidades como investidor exijam 
mais do que o conteúdo que apresentamos neste ebook. 


Você pode precisar de uma assessoria em investimentos mais 
arrojados, desenvolvimento de patrimônio, carteira de ações, 
seguros, commodities, e outros ativos disponíveis no mercado 
de capitais

Por isso, obtenha uma perspectiva 
individual para seus investimentos 
e um atendimento personalizado 

Somos a Argentum Investimentos, um escritório credenciado à corretora XP com tradição 
em auxiliar os investidores a alcançarem seus objetivos.

Clique para ser atendido 
agora via WhatsApp

Você é  
único.

https://api.whatsapp.com/send?phone=5551981777795%20&text=Gostaria%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20investimentos!
https://api.whatsapp.com/send?phone=5551981777795%20&text=Gostaria%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20investimentos!
https://api.whatsapp.com/send?phone=5551981777795%20&text=Gostaria%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20investimentos!
https://api.whatsapp.com/send?phone=5551981777795%20&text=Gostaria%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20investimentos!
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A Argentum – Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. é uma 
empresa de agentes autônomos de investimento devidamente 
registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da 
Instrução Normativa nº 497/11.


A Argentum – Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. atua no 
mercado financeiro através da XP Investimentos CCTVM S/A, o que 
pode ser verificado através do site da CVM (www.cvm.gov.br > 
Agentes Autônomos > Relação dos Agentes Autônomos contratados 
por uma Instituição Financeira > Corretoras > XP Investimentos) ou 
através do site da ANCORD para escritórios credenciados a partir de 
outubro de 2012 (http://www.ancord.org.br/associados/agentes-
autonomos-investimento/) ou através do site da própria XP 
Investimentos CCTVM S/A (www.xpi.com.br > Encontre um escritório 
> Selecione abaixo o estado e a cidade que deseja pesquisar > Veja a 
lista dos agentes autônomos).


Na forma da legislação da CVM, o agente autônomo de investimento 
não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O agente 
autônomo é um intermediário e depende da autorização prévia do 
cliente para realizar operações no mercado financeiro.


O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade 
passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de 
operações com derivativos existe a possibilidade de perdas 
superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas 
perdas patrimoniais. Para informações e dúvidas, favor contatar seu 
agente de investimentos.


Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria da XP Investimentos no 
telefone nº 0800-722-3710.


Disclaimer


