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Eu trabalhei a minha vida toda com renda fixa. Começando com gestão de
fundos multimercado, até recentemente virar analista. 

Eu gosto muito da ideia de controlar o meu retorno. De saber o que esperar do 
ativo, de ter uma noção de quanto vai cair na minha conta todo mês. 

A renda fixa te permite fazer planos. Por exemplo, se eu investir 500 reais por 
mês, durante 30 anos, sei que irei me tornar uma milionária. 

Além disso, eu gosto de segurança. 

Dar o seu suado dinheiro para alguém, passa por confiar muito no retorno que 
esse investimento irá te proporcionar. 

Mas, eu também sei que o crescimento do seu patrimônio com renda fixa, 
embora mais certo, é também demorado. É uma maratona onde o tempo joga 
a favor dos juros compostos. Quanto mais os anos passam, mas os juros do ano 
anterior se acumulam no retorno do próximo ano, formando uma grande bola 
de neve.

Tem investidores que estão buscando retornos mais agressivos e rápidos. 

Uns, pelo motivo correto: eles já possuem um bom patrimônio investido de 
forma conservadora, e procuram algo mais arriscado para uma porção menor 
dos investimentos. Ou são jovens e agressivos, e estão mais dispostos a perder 
tudo.

Outros, pelos motivos errados: acham que dá para enriquecer rápido e fácil, 
bastando arriscar uma boa parte do seu patrimônio na próxima grande tacada. 

Eu entendo perfeitamente essa procura por retornos agressivos. E eu mesma 
procuro balancear meus investimentos tendo os dois tipos. 

Principalmente no cenário atual que mistura uma baixa rentabilidade de 
investimentos atrelados à Selic, e um alto potencial de retorno da Bolsa por uma 
perspectiva de crescimento econômico com o novo governo liberal. 

Por isso, para quem tem esse perfil igual ao meu, sendo mais conservador e 
gostando mais de controlar os seus retornos, decidi separar 4 ações que podem 
aumentar muito o potencial da sua carteira, não perdendo um certo 
conservadorismo na capacidade de gerar receitas constantes e consistentes. 

Aqui vai a minha lista:
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TAESA (TAEE11)

Transmissora Aliança de Energia Elétrica é uma empresa com receita 
extremamente estável, por conta da previsibilidade que o setor de transmissão 
de energia gera. 

O grande desafio da empresa é controlar as despesas e a dívida, pois a receita é 
praticamente um reloginho, com repasse da inflação nas tarifas. 

Ela tem uma dívida líquida (ex-caixa) de 3 vezes o seu EBITDA, o que é bem 
tranquilo de se levar, ainda mais com um juro tão baixo como o atual. 

Isso tudo seria bom, mas não extraordinário, caso ela usasse esse alto potencial 
lucrativo para fazer caixa, investir em crescimento ou adquirir outras empresas. 
Mas, o que faz essa ação realmente extraordinária do ponto de vista de quem 
quer um fluxo constante de retorno, é que a controladora da empresa é a 
CEMIG, empresa altamente endividada com alta necessidade de caixa. 

Por conta disso a TAESA é uma pagadora ferrenha de dividendos. Tudo que 
sobra e não é estritamente necessário é pago em dividendos, dando um retorno 
acima de 10 por cento ao ano! Ou seja, retorno de 2 dígitos, mesmo com Selic 
em 6,5 por cento. 

E isso não é só! O preço da ação está muito atrativo. Mesmo depois de uma alta 
de 9,82% em 2018, a ação ainda negocia a um preço sob lucro abaixo de 8 
vezes, quando sua média histórica, principalmente em épocas de crescimento, 
gira bem acima de 10. 

É uma ação, mas parece muito com um título de renda fixa, e por isso me atrai 
tanto o investimento. 

BANCO PAN (BPAN4)

O Banco Pan já é um caso bem diferente. Sofreu muito com fraudes no passado, 
e foi comprado pelo BTG Pactual que depois vendeu um pedaço para a Caixa. 

Foram diversos anos de reestruturação, descontinuidade de linhas de negócio 
que não davam dinheiro e foco nas áreas mais rentáveis. 

O resultado foi um ROE consistente na casa de 6 por cento nos últimos 12 me-
ses. É suficiente? Não. Ainda seria um retorno abaixo do CDI e não compatível 
com o risco envolvido em se investir em um banco.



Acontece que, por conta da reestruturação do passado, eles ainda carregam
esqueletos no seu balanço como uma dívida caríssima totalmente sem sentido 
nos dias atuais, além de um crédito fiscal enorme depois da sequência de 
prejuízos. 

A dívida cara só vai se resolver lá para meados de 2021, e isso deve aumentar o 
patamar de retorno da empresa. O crédito fiscal ajudará muito a reduzir 
despesas tributárias nesse meio de tempo. 

Isso tudo é bom mas não é fenomenal. O grande potencial aqui está na 
valorização do preço. A Ação negocia a menos de 2 reais, o que equivale a 55 por 
cento do book. Ou seja, quando os bancos normalmente negociam a 1,5x ou 2x 
patrimônio, o Pan negocia muito abaixo.. 

É como se eu vendesse um Iphone que custa 3 mil reais por 1.000. 

Para se ter uma ideia de quanto isso é barato, o Itaú negocia a um price to book 
de 2 (ou seja, duas vezes o valor dos seus ativos). O Banco ABC, que é um banco 
médio muito confiável, negocia a 1 vez.

Se o banco seguir se mostrando consistente, e ir aumentando seu retorno 
devagar, chegará em 2021, quando começa a vencer a dívida, muito bem 
preparado para ter uma forte rentabilidade. O mercado certamente irá 
antecipar esse movimento nos preços. 

Esses quase 2 reais podem virar o dobro ao longo do ano, o que seria um 
retorno magnífico. Por outro lado, o potencial de queda é bem mais controlado, 
uma vez que os esqueletos do balanço e o pessimismo com a reestruturação da 
empresa já estão bem no preço.  

Esse é aquele tiro arriscado, mas com enorme potencial de valorização, bom 
para balancear um portfólio conservador. O foco aqui é reduzir a possibilidade 
de perda, pois o preço da ação já é muito barato, mantendo um potencial bem 
grande de ganho.
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ITAÚ (ITSA4)

Itaú é aquela empresa muito boa, que vai sempre continuar sendo boa. 

E Itaúsa é apenas uma holding com 90% de seu patrimônio em ações do Itaú ou 
95% de seus lucros vêm de Itaú. ITSA é só uma forma mais barata de comprar o 
maravilhoso Banco Itaú.



O banco entrega um retorno acima de 20 por cento ao ano de forma 
absolutamente consistente há vários anos (mesmo durante a pior crise da 
história do Brasil).

De maneira estratégica, quando aparecem novos negócios que ameaçam o seu 
business (como a XP Corretora), eles simplesmente compram a nova empresa, 
com o altíssimo caixa que geram.

Ou simplesmente copiam o que as fintechs inventam que é bom e que dá certo.

Inclusive, o Itaú decidiu aumentar seus dividendos recentemente pois estava 
sobrando dinheiro no negócio.

É aquela ação que por mais que o mercado esteja passando por uma crise, os 
investidores sempre vão esperar pela maravilhosa oportunidade de comprá-la a 
um preço mais barato. 

É boa, é rentável e sempre entrega o combinado. Não tem como errar aqui. O 
que, do ponto de vista do investidor conservador, é uma excelente característica.
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TELEFÔNICA (VIVT4)

Essa é outra ação que é um reloginho e paga altíssimos dividendos. A empresa é 
a maior do país em telecomunicação, com a marca Vivo. 

Por receber uma receita de planos mensais, ela faz muito caixa. No lado dos 
custos, apenas gerencia bem suas despesas operacionais, e faz programas
pouco agressivos de investimento em expansão. 

Além disso, a empresa tem uma política de pagar 90 por cento do seu lucro em 
dividendos, para a alegria dos investidores, dando uma taxa de cerca de 10 por 
cento ao ano. Bem acima dos 6,5 da Selic, fora o potencial de valorização da 
ação. 

Essa, junto com TAESA, é das minhas apostas preferidas! Junta as receitas 
periódicas de dividendos (que lembram os juros dos títulos) com o potencial de 
valorização da ação. 

Nesse ano de 2019, teremos que pensar nos investimentos em renda fixa mais 
como um controle de risco do nosso portfólio do que como um alto provedor de 
retornos agressivos. 
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Com as taxas baixas desse jeito, a renda fixa perde sua atratividade para 
rentabilizar bem nosso dinheiro.

Se estivéssemos em crise econômica, mesmo com juros baixos, eu não entraria 
investindo em Bolsa, pois poderia amargar altos prejuízos. E é melhor render 
pouco do que perder dinheiro. 

Mas o cenário atual brasileiro é de alta perspectiva de crescimento!

Estamos com os juros bem baixos, além de uma inflação controlada e com as 
expectativas ancoradas em torno da meta. As empresas estão com alta 
capacidade ociosa, o que permite que o país cresça sem gerar inflação.  

Isso tudo, juntamente com as políticas liberais do novo governo de 
privatizações, abertura comercial, redução dos gastos do governo e reformas 
estruturais terão um alto potencial de dobrar o valor da nossa Bolsa. 

É realmente um excelente momento para separar um bom pedaço do seu 
patrimônio para investir em ações. E, como eu tentei mostrar aqui, você não 
precisa investir em ações super arriscadas. 

Pode escolher casos como Taesa e Telefônica que são empresas consistentes e 
que pagam dividendos periódicos, funcionando como se fossem títulos de renda 
fixa. 

Eu não sou a maior conhecedora de ações aqui da Nord Research. O analista 
Ricardo Schweitzer é especialista em ações há muitos anos, e o responsável pelo 
Nord Dividendos. 

O foco dele é selecionar exatamente as ações da bolsa que mais pagam 
dividendos, além de serem boas empresas, claro, para que o investidor possa 
ter retornos recorrentes além de um potencial enorme de valorização. 

Eu, particularmente, gosto muito dessa estratégia. E é a minha recomendação 
para 2019. 

Um abraço, 

Marilia Fontes 
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