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Cenário



Cenário Macro

/ A alta da inflação em fevereiro reflete os reajustes tardios dos setores de serviços. O mês de

fevereiro trouxe indicadores de desaceleração do crédito, já refletindo efeitos da recuperação

judicial da Americanas, o que pode resultar em desaceleração da atividade à frente. Os dados de

inflação pelo IGPM seguem mostrando forte desaceleração dos preços ao produtor, principalmente

agrícolas, e em breve, também poderemos ver alívio na inflação de alimentos. Por outro lado, os

dados da PNAD mostram uma situação mais preocupante do mercado de trabalho, com aceleração

da queda do desemprego, que chegou na mínima desde 2015 em 7,9% e forte alta nos salários, que

acumulou ganho real médio de 8% em 2022.

/ O que esperar em março? O reajuste da gasolina deve manter o IPCA pressionado em março,

novamente acima de 0,6% no mês. Mas a apresentação da proposta de novo arcabouço fiscal pode

trazer boas notícias para o mercado e resultar em alivio nos prêmios dos juros, reduzindo a aversão

a risco.
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Fonte: Inter Research

Cenário incerto para a inflação no Brasil



A Bolsa em Fev.23

/ Voltando ao que observávamos no fim de 2022, as bolsas aqui e lá fora
retomaram a rota de queda, conforme consolidava-se a percepção dos

mercados de que os juros nas principais economias globais deverão se
manter elevados por mais tempo. Nos Estados Unidos, a mensagem do FED

de que não haverá corte de juros este ano foi finalmente entendida e agora
mercados precificam ao menos mais duas altas na taxa de juros americana,

podendo haver uma terceira, caso mercado de trabalho e economia ainda
sigam robustos.

/ No caso brasileiro, se em janeiro as exportadoras ajudaram por conta das

grandes expectativas com a retomada chinesa, este mês não foi o que

observamos. Com o mercado em modo de espera, as commodities

arrefeceram, pressionando o IMAT, que recuou 7,83% no mês.

/ Além do cenário externo, pesou no Ibovespa os desgastes no cenário

político com constantes ataques ao Banco Central, além da ausência de um

arcabouço fiscal definido para compensar as recentes decisões

assistencialistas do novo governo. Nesse sentindo, vimos o IBOV ter o pior

desempenho dentre os pares, recuando 7,49%, acumulando queda de

4,38% no ano e encerrando abaixo dos 105 mil pontos.
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Fonte: Bloomberg e Inter Research

Percepção muda e mercados desabam



Desempenho – Fev.23

/ Em um mês de aversão ao risco aqui e no exterior, a carteira apresentou
um desempenho melhor que o benchmark (IDIV) com queda de -3,98%,

enquanto o IDIV caiu -7,55% no mês. No acumulado de 2023 ainda
apresentamos resultado positivo e superior ao benchmark com retorno

de 5,08% versus -2,11% do IDIV. Neste mês repercutiram discussões
sobre a meta de inflação, china com atividade ainda fraca após reabertura

e a reoneração dos combustíveis que acabaram pressionando ainda mais
os papéis de commodities. Além disso, o setor financeiro desempenhou

mal com os dados de crédito e resultados do 4T22 trazendo efeito
Americanas nos balanços.

/ Único desempenho positivo no mês veio da Odontoprev (ODPV3), que
apresentou um retorno ponderado de 0,1% na carteira.

/ No lado negativo as maiores quedas para a carteira vieram dos setores
de commodities e financeiro com Vale caindo -1,1% no retorno

ponderado, CSN -1,0% e BB Seguridade -0,5%. As utilities também
tiveram um fraco desempenho com ISA CTEEP caindo -0,5%

ponderadamente, seguida de Energias do Brasil e Taesa com -0,4%.
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Fonte: Inter Research

Apesar da queda, carteira tem desempenho superior ao benchmark

Ticker % Participação Preço 
Fechamento

Preço ajustado 
por proventos % Retorno % Retorno 

ponderado

% Retorno 
ponderado aj. 
por proventos

BBSE3 11,0% 34,21 40,50 -9,4% -1,0% -0,5%

VALE3 11,0% 85,32 109,78 -9,7% -1,1% -1,1%

BBAS3 10,0% 40,30 49,59 -1,0% -0,1% 0,1%

ENBR3 10,0% 19,63 23,89 -3,6% -0,4% -0,4%

TAEE11 10,0% 35,49 46,54 -4,2% -0,4% -0,4%

TRPL4 10,0% 21,76 26,37 -4,9% -0,5% -0,5%

CSNA3 10,0% 16,67 20,44 -9,9% -1,0% -1,0%

ODPV3 9,5% 11,54 12,33 1,4% 0,1% 0,1%

SAPR11 9,5% 17,06 19,65 -1,0% -0,1% -0,1%

PETR4 9,0% 25,24 52,33 -3,2% -0,3% -0,3%

Carteira Dividendos no mês -4,72% -3,98%
IDIV no mês -7,55% -7,55%
Diferencial 2,84 p.p. 3,58 p.p.



Desempenho
Retorno total considerando proventos recebidos.
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Fonte: Bloomberg, Inter Research. 

Retornos Acumulados Carteira IDIV

Últimos 6 meses 9,85% -0,84%

Últimos 12 meses 14,91% 5,04%

Retorno Acumulado 5,92% 0,69%

2023 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acumulado

Carteira Dividendos 9,43% -3,98% 5,08%

IDIV 5,89% -7,55% -2,11%

2022 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acumulado

Carteira Dividendos 5,58% 2,19% 6,50% -5,81% -1,92% -6,06% 13,71% -3,41% 1,08% 2,78% 2,09% -0,09% 16,06%

IDIV 6,72% -0,96% 8,65% -5,47% -0,94% -5,69% 13,44% -3,99% 0,30% 1,97% 1,48% -1,61% 12,79%
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Fonte: Bloomberg e Inter Research

Retorno acumulado 

Carteira IDIV
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Fonte: Inter Research

Volatilidade anualizada

Carteira IDIV
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Fonte: Bloomberg e Inter Research

Retorno mensal

Carteira IDIV
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Contribuição por ação - Retorno Acumulado Ponderado
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Carteira Dividendos – Mar.23 7

Fonte: Inter Research

Movimentações do mês

/ Para março substituímos Odontoprev (ODPV3) por Minerva

(BEEF3), que apesar do caso aparentemente pontual de “vaca

louca” que trouxe volatilidade para as ações no curto prazo,

esperamos um ano mais favorável para a companhia e caso tudo

ocorra como esperado, esperamos um payout em torno de 50%

resultando em um dividend yield para 2023 de 8%.

/Em nossa alocação apenas reduzimos em 0,5 p.p. a exposição

em BBSE3 e VALE3 para equalizar um pouco mais a distribuição

setorial e dar um pouco de espaço para a alocação em BEEF3.
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Carteira Dividendos – Mar.23
Companhia Ticker Segmento Participação Preço-Alvo Preço atual* Upside P/L ROE DY Δ% 1 Mês Δ% Ano Δ% UDM Pag. de 

Proventos

BB Seguridade BBSE3 Seguradoras 10,5% 42 34,21 23% 9,8 81% 8,8% -9,45% 64,87% 48,48% Semestral

Vale VALE3 Mineração 10,5% 94 85,32 10% 6,3 45% 7,0% -9,72% 9,44% -7,54% Irregular

Minerva BEEF3 Frigoríficos 10,5% 21 11,33 85% 5,0 14% 7,8% -20,32% 6,89% 4,81% Semestral

Banco do Brasil BBAS3 Bancos 10,0% 42 40,30 4% 3,4 21% 12,6% -0,98% 39,69% 14,46% Trimestral

Energias do Brasil ENBR3 Elétricas 10,0% 26 19,63 32% 7,3 9% 7,5% -3,63% -6,26% -5,26% Anual

Taesa TAEE11 Elétricas 10,0% 40 35,49 13% 11,6 27% 12,6% -4,24% -2,42% -9,99% Trimestral

Transmissão 
Paulista TRPL4 Elétricas 10,0% 28 21,76 29% 9,7 15% 8,2% -4,85% -10,49% -10,93% Trimestral

CSN CSNA3 Siderurgia 10,0% 20 16,67 20% 8,7 12% 10,7% -9,89% -33,29% -33,59% Semestral

Sanepar SAPR11 Saneamento 9,5% 29 17,06 70% 4,5 14% 7,8% -0,99% -11,01% -15,46% Irregular

Petrobras PETR4 Óleo e Gás 9,0% 40 25,24 58% 1,9 48% 63,3% -3,18% -11,28% -25,76% Trimestral

Fonte: Bloomberg e Inter Research. *Em 31/01/2023
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Seguradoras: BB Seguridade 

Ticker BBSE3

Preço-alvo (dez/23) 42,00

Preço (R$) 34,21

Upside (%) 23%

Var 1 mês -9,45%

Var 2022 1,48%

Var 1 ano 48,48%
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Fonte: Bloomberg, BB Seguridade e Inter Research

Resiliente nos negócios e na distribuição de proventos

/ O modelo de negócio da BB Seguridade (BBSE3) tem se mostrado resiliente a

cada resultado. Mesmo passando por desafios competitivos, principalmente para a

Brasilprev, a holding tem colhido bons resultados do negócio de seguros na

Brasilseg e consequentemente na BB Corretora.

/ Os resultados do 4T22 e de 2022 mostraram reflexos do forte desempenho

comercial, principalmente do produto agrícola na Brasilseg, além de uma

recuperação do Prestamista, aliado a uma taxa de sinistralidade em melhores níveis

nos produtos de vida e agrícola. Observamos também uma maior estabilidade na

Brasilprev, principalmente em um melhor controle da volatilidade no resultado

financeiro. A companhia bateu o guidance divulgado para 2022 tanto para o

resultado operacional não decorrente de juros, quanto para prêmios emitidos na

Brasilseg e ficou em linha nas reservas de previdência, surpreendendo também na

captação líquida na Brasilprev. Continuamos otimistas para a manutenção de um

bom desempenho em 2023.

/ Com ROE esperado em média de 80% e um payout em 95%, esperamos um

dividend yield de cerca de 8% para 2023. BBSE3 continua atrativa para quem

busca bons proventos.

(R$ mm) 2021 2022 2023E 2024E

Lucro antes 
dos Impostos 5.079 7.548 8.061 8.308

Lucro líquido 3.933 6.045 6.339 6.533

Dividend Yield 4,2% 8,4% 8,4% 8,6%

LPA 1,97 3,03 3,17 3,27



Mineração: Vale

Ticker VALE3

Preço-alvo (dez/23) 94,00

Preço (R$) (29/12/2022) 85,32

Upside (%) 10%

Var 1 mês -9,72%

Var 2022 -4,01%

Var 1 ano -7,54%
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Fonte: Bloomberg, Vale e Inter Research

Resultados trimestrais mistos, mas dividendos seguem de vento em popa

/ No 4T22, as receitas consolidadas da Vale ficaram 5,1% acima das nossas

expectativas, somando US$ 11,9 bi, avançando 20% ante o 3T22, mas em queda

de 9% a/a. Contudo, o EBITDA veio 6,5% abaixo das nossas estimativas, em US$

4.626 mm, reflexo de um desempenho aquém do esperado em Ferrosos, por conta

de preços realizados menores e custos mais elevados.

/ Destacamos a operação de Metais Básicos que reportou um forte crescimento

tanto de receita, mas principalmente no EBITDA, com recuperação dos volumes e

preços ainda em patamares elevados. Reconhecemos os avanços da companhia

para estabilização de suas operações em 2022, o que pavimenta o caminho para

melhores entregas neste ano. Mas, ainda vemos desafios na demanda de minério

de ferro, carro-chefe da companhia, por conta das incertezas quanto ao ritmo da

produção siderúrgica chinesa.

/ Apesar de vemos a Vale devidamente precificada nos patamares atuais e

mantemos a recomendação neutra, para uma carteira voltada a proventos, ainda

vemos a companhia como uma forte geradora de caixa, devendo seguir

remunerando bem seus acionistas. Em 2022, a companhia pagou o equivalente a

US$ 12,6 bi entre dividendos, JCP e recompra de ações e as perspectivas para

2023 ainda seguem elevadas.

(US$ mm) 2020 2021 2022E 2023E

Receita Líquida 39.996 54.502 47.664 39.890

EBIT 16.187 27.700 23.179 16.368

EBITDA 21.932 31.154 27.812 21.175

Dividend Yield 3,9% 22,3% 23,02% 8,8%

LPA 1,49 4,30 3,21 2,55



Frigoríficos: Minerva

Ticker BEEF3

Preço-alvo (dez/23) 21,00

Preço (R$) (29/12/2022) 11,33

Upside (%) 85%

Var 1 mês -20,32%

Var 2022 -12,58%

Var 1 ano 4,81%
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Fonte: Bloomberg, Odontoprev e Inter Research

Horizonte positivo, com sólida geração de valor ao acionista

/ Dentre os players do setor, a Minerva é única que apresenta um cenário mais
favorável para 2023, levando em conta uma maior disponibilidade de animais no

Brasil e Paraguai, acompanhado de uma queda da oferta no Estados Unidos –
segundo maior produtor –, assim como vantagens competitivas da América do Sul

e excelente gestão operacional da companhia.

/ A Minerva apresenta uma geração de caixa sólida, com um payout estável de

50%, dependente de uma alavancagem abaixo de 2,5x, mas que não possui
projeções de alteração. Visto isso, considerando o cenário favorável, gestão

financeira da companhia, pagamentos semestrais de dividendos, com projeção de
DY de 7,5%, acreditamos que a companhia continuará gerando valor aos acionistas

através do pagamento de proventos em 2023.

/ Pontuamos que no final de fevereiro o Ministério da Agricultura suspendeu as

exportações de carne bovina para China em detrimento de um caso de “vaca
louca” no sudeste do Pará. No momento, o mercado aguarda deliberações sobre a

classe da doença, com probabilidade alta de indicar um caso atípico pelo OMSA, o
que deve contribuir com a volta das importações para China, com estimativa do

governo para o final de março. Caso esse cenário se concretize, acreditamos que
deve proporcionar pouco impacto no resultado da companhia no consolidado

anual.

(R$ mm) 2021 2022 2023E 2024E

Receita Líquida 26.965 30.978 31.601 32.018 

Lucro Bruto 4.645 5.737 5.899 5.956 

Lucro Líquido 599 655 1.031 743 

Dividend Yield 6,2% 4,3% 7,5% 5,4%

LPA 1,0 1,1 1,7 1,2 



Bancos: Banco do Brasil

Ticker BBAS3

Preço-alvo (dez/23) 42,00

Preço (R$) (29/12/2022) 40,30

Upside (%) 4%

Var 1 mês -0,98%

Var 2022 16,04%

Var 1 ano 14,46%
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Fonte: Bloomberg, Banco do Brasil e Inter Research

Proventos ainda atrativos

/ Mantemos a nossa recomendação para o Banco do Brasil (BBAS3) que continua

apresentando, dentre os incumbentes, a melhor opção em pagamento de

proventos. Com sua política de distribuição de proventos estabelecida em 40% dos

lucros, aliado a resultados que vêm surpreendendo as nossas expectativas e do

mercado e um desconto excessivo ao papel, seu dividend yield acaba mais atrativo

que os pares, atualmente em cerca de 13% esperados para 2023.

/ Mesmo com fortes resultados nos últimos trimestres, ainda esperamos que o

banco apresente boa qualidade de crédito, beneficiado pela sua carteira de

característica mais defensiva com alta representatividade das linhas de crédito

consignado, rural e empresas e governo, o que traz baixa inadimplência para o

banco. Por outro lado, em termos de spreads, ainda esperamos um resultado

pressionado pelo custo de captação, mas compensados pelo forte resultado com

tesouraria dado a sua carteira própria com maior exposição à Selic.

/ Ressaltamos que, apesar da estratégia já pré-definida pelo colegiado do banco e

as decisões passarem por rigor técnico, as ações do banco podem enfrentar alta

volatilidade por conta do risco político, que em maior ou menor grau podem

influenciar nas diretrizes do banco. Seguimos com boas perspectivas para o banco

e negociando a 3,1x lucros e 0,7x PL, BBAS3 continua atrativo.

(R$ mm) 2021 2022 2023E 2024E

Lucro antes dos 
Impostos 31.352 48.983 63.772 61.896 

Lucro líquido 21.021 32.097 36.835 34.965 

Dividend Yield 9,1% 10,2% 12,8% 12,1%

LPA 7,34 11,20 12,85 12,20



Elétricas: Energias do Brasil

Ticker ENBR3

Preço-alvo (dez/23) 26,00

Preço (R$) (29/12/2022) 19,63

Upside (%) 32%

Var 1 mês -3,63%

Var 2022 -5,58%

Var 1 ano -5,26%
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Fonte: Bloomberg, Energias do Brasil e Inter Research

Distribuindo energia e dividendos

/ A EDP Energias do Brasil é uma das maiores empresas do setor de energia elétrica

no Brasil, atuando em todas as etapas da cadeia. Em distribuição, o seu carro-chefe,

a companhia possui um posicionamento estratégico, localizando- se em importantes

centros econômicos do país, o que garante uma resiliência de demanda. No

segmento de geração, a EDP passa por um processo de transição energética, tendo

anunciado a intenção de venda de seu último ativo termelétrico, além de divulgar o

seu robusto pipeline de investimentos em ativos eólicos e fotovoltaicos. Por fim, em

transmissão, além de seus 6 ativos em operação, a companhia apresenta 500 km

adicionais em fase de construção ou licenciamento.

/ A Energias do Brasil divulgou seus números referentes ao 4T22, onde houve

evolução em todos os seus segmentos de atuação, distribuição, transmissão e

geração, com destaque para a distribuidora EDP São Paulo, reportando bom

crescimento a/a, e para a termoelétrica, que estabilizou a geração de caixa. Embora

neste trimestre o segmento de geração hídrica tenha decepcionado, estamos

otimistas para 2023, uma vez que o quadro reverteu a crise hídrica por completo.

(R$ mm) 2021 2022 2023E 2024E

Receita Líquida 16.672 15.393 13.149 13.857

Lucro Bruto 5.461 6.699 5.618 5.900

Lucro Líquido 2.159 1.021 3.287 3.323 

Dividend Yield 5% 9,9% 9% 8%

LPA 3,90 1,68 5,42 5,48 



Elétricas: Taesa

Ticker TAEE11

Preço-alvo (dez/23) 40,00

Preço (R$) (29/12/2022) 35,49

Upside (%) 13%

Var 1 mês -4,24%

Var 2022 2,37%

Var 1 ano -9,99%
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Fonte: Bloomberg, Taesa e Inter Research

Uma ótima opção para dividendos

/ A Taesa é uma outra companhia que atua somente no segmento de transmissão.

Dentre todos os setores da Bolsa de Valores, este apresenta um risco muito baixo,

uma vez que as companhias de transmissão são remuneradas pela disponibilidade

das linhas e não pelo volume de energia que transmitem. Outro ponto é que a

receita é estipulada pelo órgão regulador e corrigida pela inflação.

/ Cerca de 60% de sua receita corrigida via IGP-M, indicador que segue

apresentando boa evolução ao longo do ano. Em meio ao seu novo ciclo tarifário

(2022-2023), e ao seu histórico de novos projetos e de participações em leilão,

esperamos um bom desempenho da companhia, alinhado com a sua forte

distribuição de proventos.

/ Como a Taesa trabalha com uma estrutura enxuta de custos, suas margens são

bem elevadas, o que acaba se desdobrando em um retorno interessante para o

acionista. Projetamos um dividend yield da empresa em torno 9,6% para 2023,

algo ainda bem atrativo.

(R$ mm) 2020 2021 2022E 2023E

Receita Líquida 1.525 1.837 2.627 3.2023

Lucro Bruto 1.169 1.255 1.863 2.295

Lucro Líquido 656 517 766 1.193

Dividend Yield 9,6% 7,2% 9,6% 10,3%

LPA 0,63 0,50 0,70 1,22



Elétricas: ISA CTEEP 16

Fonte: Bloomberg, ISA CTEEP e Inter Research

Forte geração de caixa da ISA CTEEP

/ A ISA CTEEP é uma companhia que atua exclusivamente no segmento de

transmissão. A sua Receita Anual Permitida (RAP), principal linha do faturamento,

por ser regulada e estipulada em contrato, apresenta certa constância ao longo do

tempo. A companhia anunciou recentemente a sua RAP para o ciclo tarifário 2022-

2023, no valor de R$ 4,9 bi.

/ Para 2023, entendemos que a ISA CTEEP tem potencial de continuar crescendo,

tanto de forma orgânica, quanto via participações em leilão ou aquisição de outras

empresas. Recentemente, a companhia se sagrou vencedora de dois lotes no

Leilão de Transmissão nº 001/2022 realizado pela Aneel. Os dois lotes iram

contribuir juntos para a companhia com uma RAP de R$ 299 mm.

/ Diante disto, soma-se uma boa e constante distribuição de proventos por parte

da empresa, o que nos levar a sustentar sua posição na carteira. Acreditamos ainda

que os resultados do 4T devem permanecer positivos, e para 2023, esperamos um

Dividend Yield em torno de 10%.

(R$ mm) 2020 2021 2022E 2023E

Receita Líquida 3.068 3.259 3.545 5.148

Lucro Bruto 1.854 1.930 1.901 2.813

Lucro Líquido 896 994 1.812 1.941

Dividend Yield 6,4% 6,6% 12% 13%

LPA 1,36 1,51 2,75 2,95

Ticker TRPL4

Preço-alvo (dez/23) 28,00

Preço (R$) (29/12/2022) 21,76

Upside (%) 29%

Var 1 mês -4,85%

Var 2022 -5,39%

Var 1 ano -10,93%



Siderurgia: CSN

Ticker CSNA3

Preço-alvo (dez/23) 20,00

Preço (R$) (31/01/23) 16,67

Upside (%) 20%

Var 1 mês -9,89%

Var 2022 14,57%

Var 1 ano -33,59%
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Fonte: Bloomberg, CSN e Inter Research

Oportunidade aparece e segue

/ A CSN caminha para uma reestruturação dos seus negócios, tornando-se agora

uma holding, controlando empresas não só no ramo siderúrgico, mas também na

mineração, cimentos, logística e energia.

/ No segmento de siderurgia, devemos ver a companhia se beneficiar dos recentes

aumentos de preços nos mercados internacionais, os quais influenciaram a

empresa a liderar anúncios de aumentos de preços no mercado doméstico, em

vigor a partir de janeiro. Além disso, com forte exposição ao setor automotivo, a

companhia deverá se beneficiar da esperada normalização da produção automotiva

no país, com o arrefecimento dos efeitos da crise global de semicondutores.

/ Na mineração, a CSN Mineração, deve apresentar bom resultado referente ao

4T22, em razão dos preços mais elevados do minério de ferro no período, o que

deve contribuir para os números consolidados da companhia. Além disso, vemos o

braço de cimentos da companhia ganhando robustez com as últimas aquisições e a

CSN, contribuindo para a diversificação da empresa que poderá ser também

beneficiado pela volta da construção.

/ No geral, vemos a companhia mantendo seu ritmo de distribuição de proventos,

mesmo com um ano mais desafiador à frente, beneficiada pelos recentes

movimentos de reestruturação que deve reduzir custos e alavancar margens ao

longo de 2023.

(R$ mm) 2020 2021 2022E 2023E

Receita Líquida 30.064 47.912 44.093 42.049

EBITDA 11.500 20.540 8.187 7.506

Lucro Líquido 2.876 13.698 6.899 4.476

Dividend Yield 3,1% 3,9% 16,6% 11,9%

LPA 2,07 9,87 5,20 3,37



Saneamento: Sanepar

Ticker SAPR11

Preço-alvo (dez/23) 29,00

Preço (R$) (29/12/2022) 17,06

Upside (%) 70%

Var 1 mês -0,99%

Var 2022 -5,54%

Var 1 ano -15,46%
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Fonte: Bloomberg, Sanepar  e Inter Research

Matando a sede de dividendos

/ A Sanepar é uma empresa de economia mista de capital aberto responsável pelos

serviços de distribuição de água, e coleta e tratamento de esgoto no estado do

Paraná. Atualmente a empresa conta com o indicador de seu atendimento com

água tratada universalizado, e com um índice de atendimento de sua rede de

esgoto em 77,5%, apesar de 100% de seu esgoto coletado ser tratado. Ao todo,

são aproximadamente 3,6 mm de ligações de água atendidas, e 2,4 mm de ligações

de esgoto.

/ A Sanepar foi a companhia do setor mais afetada pela crise hídrica vivenciada nos

últmos anos, dado o maior impacto de estagem que o La Niña gera sobre a Região

Sul do país. Entretanto, com o forte volume de chuvas dos últmos meses,

atualmente todos os reservatórios que abastecem as operações da companhia se

encontram com 100% de volume atual.

/ Assim, acreditamos em uma recuperação de resultados ao longo de 2023, onde

as margens devem melhorar e, por consequência, o lucro da empresa. Diante disto,

projetamos para 2023 um DY em torno de 9%.

(R$ mm) 2020 2021 2022E 2023E

Receita Líquida 5.015 5.182 5.876 6.378

Lucro Bruto 1.372 1.265 1.441 1.543 

Lucro Líquido 816 538 864 809

Dividend Yield 0,0% 4,4% 5,2% 5,0%

LPA 3,3 3,9 3,4 4,3



Óleo e Gás: Petrobras

Ticker PETR4

Preço-alvo (dez/23) 40,00

Preço (R$) (29/12/2022) 25,24

Upside (%) 58%

Var 1 mês -3,18%

Var 2022 3,02%

Var 1 ano -25,76%
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Fonte: Bloomberg, Petrobras e Inter Research

Explorando dividendos

/ Permanecemos recomendando as ações da Petrobras (PETR3/PETR4) para a

carteira de dividendos, na qual existe tanto uma relação atrativa de retorno, visto

que determinamos um preço alvo em R$ 40/ação, bem como um alto DY para

2023, em torno de 20%.

/ A tese se baseia em três pilares principais que são primordiais para a

continuidade dos bons resultados que a empresa tem entregado: i) crescimento da

produção nos campos do pré-sal, ii) baixo custo de extração e iii) manutenção da

atual politica de preços.

/ Para 2023, esperamos um preço do barril de petróleo perto dos US$ 80/90, uma

vez que a demanda segue aquecida e a oferta apresenta suas restrições.

/ Apesar de todos os pesares, com noticiários quanto ao futuro da Petrobras, uma

pressão do governo existente que pode diluir por ventura o lucro líquido, o

dividend yield, em nossa opinião, segue atrativo, o que justifica o papel em nossa

carteira de dividendos.

(R$ bi) 2020 2021 2022E 2023E

Lucro antes dos 
Impostos 0 152 253 196

Lucro líquido 7 107 166 129

Dividend Yield 0,0% 18,9% 35,0% 18,5%

LPA 0,54 8,18 12,76 9,88
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