
Neste relatório analisamos companhias do setor elétrico e saneamento sob a ótica da política de distribuição de proventos,

regularidade na distribuição, saúde financeira e perspectivas de distribuição futuras. Com isso, elaboramos um ranking das

ações do setor com melhores perspectivas de retorno.
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Nossa avaliação para formação do pódio das melhores pagadoras de

dividendos é baseada nos seguintes critérios: (i) consistência histórica de

payout em relação a sua própria política; (ii) baixa alavancagem; (iii) dividend

yield interessante do ponto de vista de retorno e (iv) elevado retorno total e

perspectivas de valorização. O pódio:

Copel ganha a medalha de ouro: Durante o ano de 2021, a Copel fez avanços

significativos em sua política de remuneração através da aplicação de

métricas de performance; governança e maior foco no seu core ao desinvestir

da Copel Telecom. Aliado a isso, a companhia possui uma clara política de

distribuição de lucros que tem sido consistentemente aplicada. Temos uma

visão positiva tanto do ponto de vista de valorização das ações como de

distribuição de proventos.

Engie ganha medalha de prata: A Engie é diversificada em termos de receitas e

atua nos segmentos de geração, transmissão e transporte de gás. Seus

contratos são razoavelmente regulados e previsíveis. Sua política de

dividendos estabelece uma distribuição de 30% do lucro líquido

semestralmente, o que é historicamente ultrapassado. Enxergamos um

retorno atrativo tanto para a valorização da ação quanto para o pagamento de

dividendos.

AES Brasil ficou com a medalha de bronze. A AES Brasil usualmente apresenta

lucros consistentes, embora possa haver um certo grau de volatilidade

dependendo da incidência de chuvas. 2021 foi um ano desafiador

considerando o cenário hidrológico, mas acreditamos que o avanço físico das

obras e a consequente geração de caixa levará a uma menor alavancagem e

maior potencial de pagamento de dividendos.

Notas: (1) 25% para alavancagem acima de 2,7x; 50% para alavancagem no intervalo entre 1,5x e 2,7x; 75% para alavancagem inferior a 1,5x; (2) Compromisso da

administração em distribuir o maior valor entre 50% do lucro e R$1 por ação; (3) O limite de 2,0x de alavancagem por limitar ou acrescer a distribuição de dividendos

Resumo dos principais critérios do ranking
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IEE Ibovespa

Dívida líquida / 

EBITDA

(2021)

Payout

(política)

Payout

(2021)

Dividend yield

(2021)

Dividend yield

(2022E)

Preço atual

(R$/ação)

Preço alvo

(R$/ação)

Retorno potencial 

total

(2022E)

Integradas

Cemig 1,4x 50% 51,1% 8,3% 6,8% 15,19 13,00 (14,4%)

Equatorial 2,5x 25% 47,8% 3,8% 2,0% 25,84 30,00 16,1%

Copel 1,5x até 65%
1

63,1% 17,5% 6,2% 7,44 8,50 14,2%

Geração

EDP 2,2x 50%2 58,0% 10,4% 4,2% 21,99 22,00 0,0%

AES Brasil 4,3x 50% 18,8% 1,7% 2,9% 11,60 15,00 29,3%

Engie 2,5x 0,3 136,6% 6,6% 9,2% 43,97 49,00 11,4%

Saneamento

Sabesp 2,3x 25% 29,4% 2,3% 2,3% 51,65 52,00 0,7%

Copasa 1,4x até 50%
3

48,7% 5,2% 2,8% 14,86 15,00 0,9%

Sanepar 1,4x 25% 24,8% 4,9% 5,1% 20,76 26,00 25,2%

Transmissão

TAESA 4,1x 50% 102,0% 14,0% 7,8% 44,33 39,00 (12,0%)

ISA CTEEP 2,6x 75% 209,4% 13,5% 7,0% 26,67 26,00 (2,5%)



Equity Research

11 de abril de 2022

2

/ Energia e saneamento

Conceitos básicos

Entenda as principais métricas da distribuição de proventos

Para avaliar quais as melhoras ações sob a ótica de retorno é importante ter em mente não apenas a política de distribuição

mas também o potencial de valorização da ação no longo prazo. Um erro comum é focar apenas na distribuição enquanto

se ignora a capacidade de valorização da ação, o que leva inúmeros investidores a escolher de maneira equivocada ações

que, avaliadas do ponto de vista de retorno total, podem apresentar rentabilidade inferior à renda fixa. Para atingir esse

objetivo, apresentamos alguns conceitos básicos:

• Alavancagem: Consiste no valor da dívida na estrutura de capital do negócio. Assim, ela reflete o nível de endividamento

atingido para conseguir aumentar o retorno sem aplicar o patrimônio. O indicador mais utilizado é a razão dívida líquida

/ EBITDA, que indica quantas vezes a companhia está alavancada em dívida frente a uma proxy de sua geração de caixa

operacional (EBITDA). Quanto maior o indicador, menor a probabilidade de distribuições futuras.

• Payout. É quanto uma determinada companhia distribui de seu lucro na forma de dividendos ou juros sobre capital

próprio. Uma distribuição percentual elevada pode significar um baixo retorno caso o preço da ação esteja elevado ou

mesmo um lucro líquido ínfimo no período.

• Dividendos e juros sobre capital próprio. Dividendos são distribuições de proventos realizados por uma companhia sobre

os quais não incidem imposto de renda (“IR”). Juros sobre capital próprio são distribuições sobre as quais incide-se IR à

alíquota de 15%.

• Dividend-yield. É um proxy que tenta indicar o quanto de retorno se obtém de uma determinada ação apenas com a

distribuição de dividendos. Por exemplo, caso uma companhia distribua R$1bilhão em dividendos em um determinado

ano fiscal e valha R$10bilhões ao final deste período, seu dividend yield é de 10%. Dentre as vantagens dessa métrica

destacamos (i) a simplicidade, (ii) a possibilidade de aferir a estabilidade de uma companhia madura – um yield

consistente e crescente geralmente é acompanhado de um lucro com características semelhantes -, e (iii) a

comparabilidade com outras companhias do mesmo setor. Dentre as desvantagens, destacamos (i) a impossibilidade

de avaliar companhias com estratégias de crescimento e que acabam naturalmente reinvestindo seus lucros e (ii) erros

potenciais pela sua simplicidade, como uma desvalorização no preço da ação que poderia fazer seu dividend yield

subitamente se elevar.

• Retorno total. Ao avaliar uma companhia por seu potencial de pagamento de dividendos procuramos também levar em

conta sua potencial valorização. Ou seja, o retorno que buscamos é não apenas o provimento de renda mas que

paguemos um valor justo pelo investimento. Retorno total é portanto o quanto aferimos de lucro com a valorização da

ação e a distribuição de proventos.

Como funciona a distribuição de dividendos? Primeiro, o Conselho de Administração da companhia verifica se a empresa

obteve lucro ao longo do exercício para distribuir uma parte aos acionistas. Em afirmativo, a empresa deve deliberar sobre

os dividendos a distribuir, e informar publicamente os valores e datas de pagamento. A periodicidade de pagamento de

dividendos varia de empresa para empresa, podendo ser mensal, trimestral ou anual.



O primeiro passo é avaliar a saúde financeira das companhias analisadas. Para tal, abaixo apresentamos o indicador mais

simples para aferir esse valor, a razão dívida líquida / EBITDA, que indica quantas vezes a companhia está alavancada em

dívida frente a uma proxy de sua geração de caixa operacional (EBITDA). Quanto maior o indicador, menor a probabilidade

de distribuições futuras.
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Figura 01: Alavancagem – Dívida líquida / EBITDA

O segundo passo consiste em avaliar quais companhias têm mantido a distribuição de dividendos consistente com sua

própria política de distribuição mínima de dividendos. Em casos excepcionais, como a necessidade de composição de

provisões ou prejuízos inesperados, o Conselho de Administração pode entender como necessário para preservar a saúde

financeira da companhia a suspensão ou pagamento inferior ao mínimo da política. Geralmente o payout consistente indica

uma maior estabilidade na geração de caixa. Uma consulta rápida às regras de cada companhia pode ser encontrada ao

final desse relatório.

/ Energia e saneamento
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Figura 02: Payout
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O último passo, consiste em avaliar quais companhias possuem melhores perspectivas de valorização como um todo, ou

seja, considerando não apenas a distribuição de dividendos mas o potencial de valorização da ação.

O terceiro passo é então avaliar a evolução do dividend yield histórico de cada companhia a as expectativas quanto à

distribuição futura. Com isso, podemos estimar o quanto será distribuído, com base em nossas expectativas de lucro

liquido e consistência da politica de dividendos de cada companhia.

/ Energia e saneamento

Figura 03: Dividend yield
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Figura 04: Recomendação de preço-alvo esperado (R$/ação)
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Durante o ano de 2021, a Copel fez avanços significativos em sua política de remuneração através da aplicação de
métricas de performance; governança ao migrar para o segmento de governança nível 2 da B3 e maior foco no seu
core ao desinvestir da Copel Telecom. Aliado a isso, a companhia possui uma clara política de distribuição de
lucros que tem sido consistentemente aplicada. Temos uma visão positiva do ponto de vista de valorização das
ações como de distribuição de proventos.

A Engie é uma diversificada em termos de receitas e atua nos segmentos de geração, transmissão e transporte de
gás. Seus contratos são razoavelmente regulados e previsíveis. A companhia possui um sério comprometimento
com políticas ESG, o que a levou a desinvestir de sua termelétrica a carvão e colocar a venda um projeto recém
operacional de mesma fonte. Sua política de dividendos estabelece um a distribuição de 30% do lucro líquido
semestralmente, o que é historicamente ultrapassado.

/ Energia e saneamento

Da tabela acima podemos concluir que as ações do setor de transmissão, apesar de terem apresentado um dividend yield

interessante no ano de 2021, sua recente valorização acabou as tornando caras frente a outras opções.

Companhias de saneamento, apesar de sua natureza regulada, possuem elevados investimentos a serem realizados no

contexto da universalização do serviço e, por tanto, não configuram alternativas interessantes para tal estratégia.

Companhias integradas e de geração, por outro lado, têm demonstrado potencial de valorização, baixa alavancagem e

distribuições interessantes em 2021 com boas perspectivas para 2022. Dentre essas companhias destacamos: Copel,

Engie e AES Brasil.

A AES Brasil usualmente apresenta lucros consistentes, embora possa haver um certo grau de volatilidade
dependendo da incidência de chuvas. 2021 foi um ano desafiador considerando o cenário hidrológico, mas
acreditamos que o avanço físico das obras e a consequente geração de caixa em 2022 levará a uma menor
alavancagem e maior potencial de pagamento de dividendos.

Conclusão
Figura 05: Resumo dos principais critérios do ranking
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(2021)

Dividend yield

(2022E)

Preço atual

(R$/ação)

Preço alvo

(R$/ação)

Retorno potencial 

total

(2022E)

Integradas

Cemig 1,4x 50% 51,1% 8,3% 6,8% 15,19 13,00 (14,4%)

Equatorial 2,5x 25% 47,8% 3,8% 2,0% 25,84 30,00 16,1%

Copel 1,5x até 65%
1

63,1% 17,5% 6,2% 7,44 8,50 14,2%

Geração

EDP 2,2x 50%2 58,0% 10,4% 4,2% 21,99 22,00 0,0%

AES Brasil 4,3x 50% 18,8% 1,7% 2,9% 11,60 15,00 29,3%

Engie 2,5x 0,3 136,6% 6,6% 9,2% 43,97 49,00 11,4%

Saneamento

Sabesp 2,3x 25% 29,4% 2,3% 2,3% 51,65 52,00 0,7%

Copasa 1,4x até 50%
3

48,7% 5,2% 2,8% 14,86 15,00 0,9%

Sanepar 1,4x 25% 24,8% 4,9% 5,1% 20,76 26,00 25,2%

Transmissão

TAESA 4,1x 50% 102,0% 14,0% 7,8% 44,33 39,00 (12,0%)

ISA CTEEP 2,6x 75% 209,4% 13,5% 7,0% 26,67 26,00 (2,5%)

Ranking
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Cemig: Resumidamente, a Administração da companhia apresenta uma proposta sobre a distribuição de dividendos que é

deliberada pela AGE no primeiro trimestre do ano. Como dividendo obrigatório, é destinado 50% do lucro líquido que é

sempre pago em duas parcelas iguais, no dia 30 de junho e 30 de dezembro do ano fiscal subsequente ao resultado. Há a

possibilidade de distribuição de dividendos adicionais, extraordinários, desde que respeitem os planos de investimento da

companhia e mantenham seus covenants financeiros (dívida líquida / EBITDA <= 2,5x e EBITDA / despesa com juros >=

3,0x). Vale lembrar que as ações preferenciais têm senioridade no recebimento de dividendos sobre ações ordinárias.

Equatorial: A política de distribuição de dividendos da Equatorial estipula como dividendo mínimo obrigatório o equivalente

ao mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, embora haja a possibilidade de distribuições extraordinárias.

Copel: A política de distribuição da Copel é calcada na alavancagem (dívida líquida / EBITDA) da companhia no momento da

distribuição. O percentual do lucro distribuído é (i) de 65% para uma alavancagem inferior a 1,5x; (ii) 50% caso a

alavancagem fique no intervalo entre 1,5x e 2,7x; e (iii) 25% caso a alavancagem atinja 2,7x. É interessante notar que há a

possibilidade de distribuições extraordinárias desde que aprovado pela AGE e ouvido o Conselho Fiscal em situações

excepcionais e também a não distribuição ou redução do proposto pela política caso o caixa disponível não seja adequado

para tal.

EDP: A EDP possui uma política mais flexível de distribuição, com 25% do lucro líquido de mínimo estatutário e compromisso

da administração de distribuir o maior valor entre 50% e R$1 por ação com frequência de pagamento anual.

AES Brasil: Possuem uma política de dividendo mínimo de 25% do lucro líquido definido no Estatuto, mas como política de

dividendos estabelecem o mínimo obrigatório de 50%, que pode ser acrescido de distribuições extraordinárias a até 100%.

Os dividendos são declarados em bases semestrais, enquanto os juros sobre capital próprio são declarados em bases

anuais.

Engie: Sua política de dividendo mínimo obrigatório estabelece uma distribuição de 30% do lucro líquido ajustado com

frequência semestral. Além disso há disposição para pagamentos de dividendos extraordinários e juros sobre capital

próprio.

Auren Energia (ex-CESP): Possuem uma política de distribuição de 25% do lucro líquido ajustado no período na forma de

dividendos ou juros sob capital próprio, sem frequência definida.

Omega Energia: Possuem uma política de distribuição de 25% do lucro líquido ajustado no período na forma de dividendos

ou juros sob capital próprio, sem frequência definida.

Sabesp: Possuem uma política de distribuição de 25% do lucro líquido ajustado no período na forma de dividendos ou juros

sob capital próprio, sem frequência definida. A política de distribuição de dividendos prevê que o pagamento do

dividendo mínimo obrigatório será mantido até que seja atingida a universalização dos serviços de saneamento básico na

área operada e que, quando pagos na forma de juros sobre o capital próprio, o imposto de renda incidente sobre o valor a ser

pago ao acionista será considerado dividendo adicional.

Copasa: Divide entre dividendos regulares, os quais são definidos pelo Conselho de Administração até 31 de março de cada

exercício, o percentual do Lucro Líquido Ajustado a ser distribuído, observando o mínimo estatutário de 25% e o limite de

50%. A companhia possui uma politica de enquadramento da estrutura de capital considerada ideal de 2.0x dívida líquida /

EBITDA, podendo distribuir dividendos adicionais até esse limite ou reduzir a distribuição para o mínimo obrigatório caso a

alavancagem esteja acima do limiar.

Sanepar: Possuem uma política de distribuição mínima obrigatória de 25% do lucro líquido ajustado no período na forma de

dividendos ou juros sob capital próprio, sem frequência definida. Detentores de ações preferenciais recebem 10% mais

dividendos em relação às ordinárias, o que é pouco relevante, considerando a negociação de units.
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TAESA: Possuem uma política de distribuição mínima obrigatória de 50% do lucro líquido ajustado no período na forma

de dividendos ou juros sob capital próprio, sem frequência definida.

ISA CTEEP: Apesar de o Estatuto Social da Companhia prever a distribuição de dividendo mínimo que seja o maior valor

entre R$ 359 milhões e 25% do lucro líquido do exercício (IFRS), a ISA CTEEP adota como prática a distribuição de

proventos de, no mínimo, 75% do lucro líquido regulatório (utilizado como proxy da geração de caixa), sujeita à

aprovação em Assembleia, limitado à alavancagem máxima de 3,0x Dívida Líquida/EBITDA com a possibilidade de

pagamento de dividendos intercalares.



1) Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na

Resolução CVM 20/2021, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo

qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de

sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente

relatório.

Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.

O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de

forma independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições

de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP

Investimentos.

O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 598/18 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação

de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.

Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores

Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos.

O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas

atividades por meio da XP, em conformidade com a ICVM nº 497/2011, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e

Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários – ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de

patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de

capitais.

Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o

processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de

carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor.

A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os

desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações

presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.

Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP,

podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o

propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos.

SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com

as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.

O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br.

A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou

seu conteúdo.

A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como

tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados

pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições

de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam

identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas.

O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos

Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não

é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são

necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a

desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do

investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há

quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto

O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP

Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito

negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por

apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração

recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.

O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos

para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é

livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma

parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de

garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem.

O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo

com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento

derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a

possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio

do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho

do investimento.

ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS

DE INVESTIMENTO NO VAREJO.
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