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Dividend Yield média da bolsa brasileira e as melhores pagadoras – 2018 tem o melhor desempenho desde
2010
O Dividend Yield é o indicador que mede o ganho que o acionista tem com o recebimento de dividendos e juros sobre
capital próprio e a Economatica calcula a média do indicador de 2002 até julho de 2018, considerando todas as
ações do mercado presentes em cada data da amostra.
A quantidade de ações em cada amostra é variável tendo em vista que o cálculo da Economatica considera as ações
de empresas que eventualmente já não estão mais listadas no mercado, mas estavam presentes em datas entre 2002
e 2018.
Metodologia = Em cada data é calculada a média do Dividend Yield (DY) entre todas as ações presentes.
Dividend Yield = (dividendos + JCP´s distribuídos em 12 meses)/preço da ação sem ajuste no início dos 12 meses
analisados.
Evolução de 2002 até 2018
No gráfico abaixo verificamos a evolução da média do DY da bolsa brasileira em três amostras: total considerando os
dividendos e JCP´s, somente com dividendos e somente com JCP´s. A média do DY total no dia 24 de julho de 2018
(12 meses) é de 3,45%, que é o melhor valor já registrado desde 2010. O DY considerando somente os dividendos
no ano de 2018 é de 2,39%, que é o melhor resultado para o mercado desde o ano de 2014.
Se considerarmos o DY somente com os JCP´s em 2018 registramos 1,06%. Verificamos uma certa estabilidade na
média de DY com JCP´s entre 2010 e 2018, ficando entre 0,8% e 1,1%.
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Melhores Dividend Yields considerando dividendos e JCP´s em 24 de julho de 2018
Na tabela abaixo encontramos as ações com melhor DY entre as ações do índice IBRX 100. A Eztec ON (EZTC3) tem
o melhor desempenho com DY de 16,03%, sendo que 100% do DY foi distribuído por meio de dividendos, já que a
empresa não distribuiu JCP nos últimos 12 meses. A Copasa ON (CSMG3) é a segunda ação melhor posicionada com
DY Total de 10,97%. A ação distribuiu DY com dividendos de 7,16% e 3,81% com JCP´s.
Das 20 ações da lista, seis tem 100% do DY com dividendos. Quatro ações distribuíram mais JCP´s que dividendos.
Os segmentos Bovespa de Bancos e Energia Elétrica têm quatro representantes entre os 20 maiores DY Total.

Melhores Dividend Yields considerando somente JCP´s em 24 de julho de 2018
Na próxima tabela encontramos as 20 ações que melhor remuneram aos seus acionistas com JCP´s entre as ações
do índice IBRX100.
A ação do Banrisul PNB (BRSR6) registra o melhor DY com JCP´s com 6,93%. O DY total da ação é de 7,27% com
0,34% de DY com dividendos.
Das 20 ações da lista, seis têm DY com JCP´s inferior ao DY com dividendos. Sete das 20 ações da lista são do
segmento Bovespa Bancos. O segmento de Energia Elétrica, com três ações, está na segunda posição.
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Melhores Dividend Yields considerando somente Dividendos em 24 de julho de 2018
Entre as 20 ações que remuneram seus acionistas com melhor DY em dividendos estão cinco ações do segmento
Bovespa de Energia Elétrica e três do segmento de Edificações.
A ação com maior DY com dividendos é o da Eztec ON (EZTC3) com 16,03%, seguida pela Trans. Paulista PN (TRPL4)
com 10,7%. Dez das vinte ações da lista não distribuíram JCP´s.
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