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Petrobras Distribuidora (BRDT3 - Compra) 

Perseguindo a rentabilidade da concorrência  

Iniciamos a cobertura da Petrobras Distribuidora recomendando COMPRA para 
a ação, com preço justo de R$ 30,50 por ação, que implica uma valorização 
potencial de 17,0%.  A empresa teve seu capital reaberto no final de 2017, 
desde então suas ações já subiram 85,4%, mostrando bons resultados e uma 
concessão generosa de proventos, que deve continuar nos próximos anos.  A 
Petrobras Distribuidora tem um diferencial considerável de rentabilidade com 
suas concorrentes e vemos isso como oportunidade para o crescimento dos 
lucros, dado que a empresa está engajada em eliminar este gap.  É importante 
destacar que os resultados serão fortemente impactados pelo recebimento das 
dívidas das concessionárias controladas pela Eletrobras em 2018, 2019 e 2020, 
fazendo que os múltiplos fiquem muito mais baixos que os números 
recorrentes. 

Principais aspectos que fundamentam nossas expectativas para a empresa e a ação: 

 A Petrobras (BR) Distribuidora é líder em todos os segmentos que atua, detendo uma 
participação de 41,0% no mercado entre as associadas à Plural (BR, Ipiranga, Raízen e 
AirBP); 

 A participação de mercado da BR Distribuidora (dados da ANP) nas vendas de diesel e 
gasolina no Brasil, considerando todas as distribuidoras, é de 31,1% e 24,1%, 
respectivamente.  Estas participações são bem superiores às do segundo colocado; 

 A empresa utiliza marcas altamente reconhecidas no mercado de distribuição de 
combustíveis, como BR, Lubrax e Podium; 

 O crescimento da economia brasileira e da frota de veículos esperado para 2019 e nos 
próximos anos, permitirá o aumento da demanda por combustíveis no mercado interno; 

 A empresa está fortemente engajada em programas de redução dos custos e aumento 
da margem até 2020, destinados a eliminar seu diferencial de rentabilidade com as 
concorrentes; 

 A BR Distribuidora tem uma boa situação financeira e não precisa fazer grandes 
investimentos nos próximos anos, o que permite a distribuição de proventos elevados; 

 Com relação aos resultados de 2017, a BR Distribuidora distribuiu 95% do lucro.  
Estimamos que a empresa pagará proventos elevados também para os resultados de 
2018 e nos anos seguintes; 

 Os resultados de 2018, 2019 e 2020 vão se beneficiar com o recebimento de parcelas da 
dívida das concessionárias controladas pela Eletrobras (aproximadamente R$ 140 
milhões ao mês).  Como estes valores já haviam sido provisionados, eles vão 
diretamente para o resultado, além de elevar o caixa.  É importante destacar que isso 
reduz os múltiplos para patamares não recorrentes nestes anos; 

 A BR buscou nos últimos anos ter uma estrutura forte de governança, que inclui o 
Conselho de Administração com metade de membros independentes.  No entanto, 
como qualquer companhia com controle estatal, sempre há o risco de mudanças na 
gestão que resultem na perda de foco na rentabilidade. 

  

Luiz Francisco Caetano, CNPI* 

lcaetano@plannercorretora.com.br 

+55 11 2172-2563 

 

 

Disclosure e certificação do analista estão 
localizados na última página deste relatório. 

 

Dados da Ação

Cotação atual (R$) R$ /ação 26,07

Preço justo  R$ /ação 30,50

Potencial % 17,0

Var. 52 sem. (Min/Max) R$ /ação

Total de ações 1.165

Ações Ordinárias 100,0

Free Float 23,4

Vol. Méd, diário (1 mês) 158

Valor de Mercado 30.372

Desempenho da Ação Dia Ano 52 Sem.

BRDT3 -0,9% 1,4% 58,2%

Ibovespa -0,4% 7,0% 17,9%

Cotação de 15/01/2019

Principais Múltiplos 2017 2018E 2019E

P/L (x) 17,3 13,1 14,4

VE/EBITDA (x) 7,7 13,3 9,4

ROE (%) 13,0 22,8 18,2

Div. Liq./EBITDA (12m) (x) 1,4 1,7 1,3

Receita Líquida (R$ mm) 84.567 96.476 106.079

Lucro Líquido (R$ mm) 1.151 2.311 2.114

Margem Bruta (%) 7,5 6,0 6,5

Margem EBITDA (%) 3,6 2,5 2,9

Margem Líquida (%) 1,4 2,4 2,0

Payout (%) 94,9 30,0 30,0

Retorno Dividendo (%) 3,6 2,3 2,1

Cotação/VPA (x) 2,3 3,0 2,6

Figura 1: Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica.

Fonte: Economatica. Projeções: Planner Corretora.
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Tese de Investimento 

Iniciamos a cobertura da Petrobras Distribuidora com recomendação de COMPRA para BRDT3 e 

preço justo de R$ R$ 30,50 por ação, com base no modelo de fluxo de caixa descontado e 

adotando premissas de crescimento que julgamos sustentáveis para os próximos anos. 

As ações da Petrobras Distribuidora são negociadas no Novo Mercado, com 100% de tag along, 

concentradas no controlador (Petrobras possui 71,25%) e mais cinco grandes administradores de 

fundos, que detém 11,65%, com 17,69% sendo negociadas em bolsa. A BRDT3 tem uma 

participação de 0,592% no Ibovespa. 

Assim como a controladora, a Petrobras Distribuidora esteve envolvida em denúncias apuradas 

pela Operação Lava Jato.  Para minorar estes problemas no futuro, a empresa criou uma gerência 

executiva de Governança, Risco e Conformidade, encarregada da implantação do Programa de 

Prevenção da Corrupção, que atua na administração de riscos empresariais e da promoção de 

uma cultura de compliance. 

Para atender a Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais), a Petrobras Distribuidora tem um Conselho de 

Administração composto por dez membros, sendo 50% independentes, no mínimo.  Dentre estes 

membros, dois são escolhidos pela Petrobras de uma lista elaborada por uma empresa 

independente e os outros três são eleitos diretamente pelos minoritários. 

A preocupação com uma boa governança, seja por meio de órgãos internos de controle ou de um 

Conselho de Administração com forte participação de membros independentes, é fundamental 

para a manutenção dos resultados da empresa, sem comprometimentos políticos. 

Nossas projeções levam em conta que demanda por combustíveis vai acompanhar o PIB, mas ela 

normalmente o supera.  Além disso, esperamos pequenas reduções de custos, menores que as 

expectativas da empresa, para os anos de 2019 e 2020.  Contamos ainda que as concessionárias 

controladas pela Eletrobras continuem pagando regularmente seus compromissos para com a BR 

Distribuidora, o que permitirá ganhos com as reversões das provisões que foram constituídas 

para as dívidas. 

Pontos considerados básicos para o crescimento da empresa e do setor: 

 A Petrobras Distribuidora é líder de mercado em todos os segmentos que atua; 

 A retomada do crescimento da economia brasileira e aumento das vendas de veículos 
vão levar ao incremento na demanda por combustíveis; 

 A empresa tem um diferencial importante de retorno com suas concorrentes, que está 
buscando fechar, com a redução de custos e aumento de rentabilidade; 

 A BR Distribuidora utiliza marcas muito bem reconhecidas no setor; 

 Os resultados estão sendo muito beneficiados pelo recebimento de débitos da 
Eletrobras; 

 A operação Lava Jato levou a uma melhoria no padrão de governança do grupo 
Petrobras. 
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Visão Geral da Empresa 

A Petrobras Distribuidora é a maior revendedora de combustíveis e lubrificantes do país, detendo 

uma participação de 31,1% no mercado de diesel e 24,1% em gasolina.  A empresa foi constituída 

em 1971 para operar a distribuição e comércio de produtos de petróleo e derivados, que antes 

eram realizados pela controladora. 

 

A Petrobras Distribuidora tem a maior infraestrutura do setor no país, contando com 91 bases de 

armazenamento e distribuição de combustíveis, 15 depósitos de lubrificantes e uma frota 

terceirizada de aproximadamente 8 mil veículos, que possibilita suprir todas as cidades do país.  A 

empresa está presente nos dez maiores portos do país, facilitando a importação de produtos. 

A companhia divide suas operações em quatro segmentos, que são: Rede de Postos, Grandes 

Consumidores, Aviação e Outros (químicos, coque, energia e asfaltos). 

A Rede de Postos da Petrobras Distribuidora é a maior do país, com 8.437 unidades (dados de 

setembro/18).  Os revendedores podem operar também em seus postos franquias das lojas BR 

Mania e centros de lubrificação Lubrax+. Ao final de 2017, haviam nos postos 1.347 lojas de 

conveniência (BR Mania) e 1.648 franquias de Lubrax+.  A Rede de Postos é o segmento mais 

importante da empresa, sendo responsável por 60,7% do EBITDA consolidado nos primeiros nove 

meses de 2019. 

No segmento de Grandes Clientes, a Petrobras BR atende empresas dos setores de siderurgia, 

mineração, papel e celulose, cimentos, transporte, termelétricas, agronegócio e varejistas de 

combustíveis.  A empresa é a maior do setor para atendimento aos grandes consumidores.  A 

participação deste segmento no EBITDA é de 22,5%.  

A Petrobras BR também é a maior fornecedora de combustíveis para aviação, estando presente 

em 109 aeroportos do país. 

Nos outros setores a empresa também tem atuação destacada.  Em Químicos, a Petrobras BR 

vende enxofre, solventes hidrocarbônicos e especialidades.  Na área de energia, a empresa é 

maior distribuidora de coque verde de petróleo.  Este produto é um derivado de petróleo, que 

substitui o carvão em aplicações metalúrgicas e energéticas.  Além disso, a Petrobras BR detém 

uma concessão para distribuição de gás natural no estado do Espírito Santo.  Através de uma 

subsidiária integral (Stratura Asfaltos), são vendidos a cimentos e emulsões asfálticas. 

Participação de Mercado das Distribuidoras no Brasil - Jan-Set

Diesel Gasolina

2017 2018 2017 2018

Petrobras Distribuidora 31,3% 31,1% 24,4% 24,1%

Ipiranga 21,5% 21,4% 20,0% 19,5%

Raizen 20,5% 21,1% 20,9% 20,1%

Alesat 2,7% 2,8% 4,3% 4,7%

Outras 24,0% 23,5% 30,5% 31,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ANP
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Composição acionária 

O capital social da BR Distribuidora está concentrado em sua controladora, a Petrobras, que 

detém 71,25% das ações.  O capital da empresa era aberto até 2003, foi fechado naquele ano e 

aberto novamente em dezembro de 2017.  Na ocasião, foram vendidas 334,9 milhões de ações 

(28,75% do capital), ao preço de R$ 15,00/ação, somando R$ 5,0 bilhões. 

Em janeiro/2019, a empresa tinha ainda cinco outros acionistas importantes, todos gestores de 

fundos internacionais, que somados possuem 11,06% do capital.  Sobram disponíveis no mercado 

um total de 17,69% do capital, ou 206,1 milhões de ações.  A empresa não tem ações em 

tesouraria. 

As ações da Petrobras Distribuidora têm uma boa liquidez.  Em dezembro/2018, o volume médio 

diário negociado de BRDT3 na B3 em foi de 4,7 milhões de ações (R$ 112,8 milhões) com 11,6 mil 

negócios. 

 

Política de remuneração dos acionistas 

O estatuto da Petrobras Distribuidora estipula o pagamento da remuneração mínima da lei (25% 

do lucro ajustado).  Porém, como se trata de uma operação madura, sem grandes planos de 

investimento, pode se esperar um pagamento elevado de proventos. 

Referente ao resultado de 2017, a empresa pagou R$ 1.092 milhões (R$ 0,94/ação), equivalente 

a 94,9% do lucro líquido.   

Participação dos Segmentos - 9M18

  Receita  

 Vendas Líquida EBITDA

Rede de Postos 53,6% 59,0% 60,7%

Grandes Consumidores 25,1% 26,5% 22,5%

Aviação 9,5% 9,6% 18,6%

Outros 11,8% 5,4% 24,4%

Ajustes 0,1% -0,5% -26,2%

100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Petrobras Distribuidora

Petrobras Distribuidora - Principais Acionistas

 Qte. de  

mil ações Ações  Participação

Petrobras 830.063 71,25%

Lazard 67.173 5,77%

JPMorgan Chase & Co 20.868 1,79%

Norges Bank 15.063 1,29%

BlackRock 13.825 1,19%

Vanguard Group 11.940 1,02%

Outros 206.067 17,69%

Total 1.165.000 100,00%

Fonte: Bloomberg
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Em dezembro/2018, a BR anunciou juros sobre o capital (JCP) no valor bruto R$ 563,8 milhões 

(R$ 0,48394461502 por ação), que é um adiantamento dos proventos relativos ao exercício de 

2018.  O pagamento será efetuado no dia 30 de abril de 2019, com base nas posições acionárias 

de 11/dezembro/2018.  Este provento permitirá um retorno bruto de 2,0% para os acionistas, 

considerando a cotação de BRDT3 na data de anúncio do JCP. 

Estimamos que para os resultados de 2018, a empresa distribua 95% do lucro aos acionistas, sem 

considerar os ganhos não recorrentes.  Projetamos o mesmo percentual para os anos seguintes. 

Venda de ativos 

A BR Distribuidora deve vender três pequenos ativos, dentro do plano de desinvestimentos de 

sua controladora.  Devem ser vendidas a CDGN, a concessão de Gás do Espirito Santo e a 

Stratura. 

Na semana passada, a empresa comunicou que iniciou a primeira etapa para a venda de sua 

participação de 49% do capital do CDGN Logística.  Fundada em 2002, a CDGN atua na prestação 

de serviços de tratamento, compressão, liquefação, transporte, descompressão, regaseificação e 

comercialização de gás natural.  Em dezembro/2017, o patrimônio líquido era de R$ 42 milhões, 

sendo que a empresa obteve no ano uma receita líquida de R$ 38 milhões e lucro de R$ 1,2 

milhão. 

A BR Distribuidora tem a concessão da distribuição de gás no estado do Espírito Santo, com 

contrato de 50 anos.  O valor dos ativos ligados à concessão é de R$ 270 milhões. 

A Stratura foi adquirida da Ipiranga em 2007 pela Petrobras, tendo o controle transferido em 

2009 para a BR Distribuidora.  A empresa tem mais de 50 anos na fabricação e distribuição de 

produtos para pavimentação e conservação de rodovias, contando com seis fábricas.  A Stratura 

obteve em 2017 uma receita líquida de R$ 523 milhões e lucro líquido de apenas R$ 119 mil.  O 

patrimônio líquido em dezembro/2017 era de R$ 226 milhões. 

Estratégia de Crescimento 

A Petrobras Distribuidora almeja ser referência no mercado de distribuição de combustíveis, 

buscando aumento da eficiência e redução de custos.  A expansão deve vir pelo 

embandeiramento dos postos ‘bandeira branca”.  A empresa já identificou um grande potencial 

de conversão, que pode chegar a 44% dos mais de 17 mil postos bandeira branca do país. 

A empresa estima obter um crescimento nas vendas igual ao crescimento do PIB.  O incremento 

estimado para o número de postos em 2018 (250) não será obtido, em função do pequeno 

crescimento do mercado de combustíveis, da greve dos caminhoneiros e das incertezas políticas.  

Para 2019, a estimada é do incremento entre 250 a 300 postos. 

Mais importante que o incremento no número de postos, a BR Distribuidora está buscando 

aumentar significativamente seu EBITDA por metro cúbico (medida mais comum de rentabilidade 

do setor) em R$ 40/m³ até 2020.  Este número nos primeiros nove meses de 2018 foi de R$ 

61/m³. 
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A empresa estima que pode reduzir em R$ 15/m³ em seus custos e despesas e capturar R$ 25/m³ 

em margem na operação.  Este ganho viria com ajustes nas relações comerciais com os 

revendedores. 

Comparativo de desempenho 

A Petrobras Distribuidora tem números de desempenho inferiores às suas grandes concorrentes.  

O quadro seguinte mostra que a empresa tem despesas operacionais, ponderado por seu volume 

de vendas (dados de julho-setembro/2018) igual a Ipiranga, mas 35,4% acima da Raízen. 

 

A BR fica bem abaixo da concorrência em EBITDA/m³.  No 3T18, a empresa obteve R$ 58/m³, 

enquanto a Ipiranga conseguiu um número 37,9% maior e Raízen teve este indicador 75,9% 

superior. 

Por esta razão a empresa está empenhada em um programa de redução de custos e captura de 

margem.  A BR Distribuidora espera que estas iniciativas tragam bons resultados até 2020. 

Vendo a questão por outro lado, temos que a Petrobras Distribuidora tem um bom espaço de 

crescimento dos lucros, simplesmente para alcançar o padrão de desempenho das concorrentes. 

Histórico de resultados:  Nos últimos anos a Petrobras Distribuidora mostrou expressiva queda 

de vendas, principalmente pela diminuição nos volumes destinados ao segmento de Grandes 

Consumidores.  No entanto, a empresa conseguiu manter as vendas nas Redes de Postos e sofrer 

perdas menores nos segmentos de Aviação e Outros (produtos químicos, energia e asfaltos), que 

tem melhor rentabilidade que os Grandes Consumidores.  As quedas de vendas experimentadas 

ocorreram pela forte concorrência no setor e com a menor demanda por combustíveis no Brasil, 

principalmente nos anos de 2015 e 2015, reflexo da recessão que o país passou. 

Apesar da redução no volume vendido, a empresa manteve estável sua margem EBITDA total nos 

últimos anos, conseguindo ainda avançar no valor do EBITDA por metro cúbico vendido, que 

aumentou 16,3% entre 2014 e 2017. 

Comparativo de desempenho - 3T18

Despesas Operac./m³ EBITDA/m3

2017 2018 Var 2017 2018 Var

Petrobras Distribuidora 84 88 4,8% 93 58 -38,4%

Ipiranga 102 88 -14,1% 154 80 -48,1%

Raizen 68 65 -4,5% 136 102 -24,7%

Fonte: Petrobras Distribuidora, Ultrapar e Raízen
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O lucro líquido da Petrobras Distribuidora nos últimos anos foi errático, influenciado 

principalmente por fatores não recorrentes.  O elevado prejuízo sofrido em 2015 (R$ 1,2 bilhão), 

por exemplo, ocorreu pela contabilização de provisões para perdas em créditos de liquidação 

duvidosa e para perdas em processos judiciais, além de impairments.  As perdas de 2016 (R$ 315 

milhões), foram provocadas por elevadas provisões para perdas em processos judiciais e gastos 

com o Plano de Incentivo ao Desligamento Voluntário. 

Os números de 2017 foram limpos de efeitos não recorrentes, o que não ocorreu em 2018.  Os 

resultados até setembro/18 mostraram ganhos não recorrentes (reversão de provisões e 

recebimento da Eletrobras) equivalentes a 87,1% do lucro líquido do período. 

Em 2017, a dívida teve uma forte redução, em função do aporte de capital (R$ 6,3 bilhões) feito 

pela Petrobras, que permitiu a quitação de Notas de Crédito à Exportação (NCEs) contratadas 

junto ao Banco do Brasil e ao Bradesco, no montante de R$ 7.708 milhões.   

Também em 2017, houve uma cisão parcial da BR Distribuidora, sendo transferidos para a 

Petrobras recebíveis da Eletrobras no valor de R$ 6,3 bilhões. 

Depois desta transferência para a Petrobras, a empresa ainda ficou com R$ 4,6 bilhões (valor 

atualizado) em recebíveis da Eletrobras, que já foram totalmente provisionados em anos 

anteriores.  Com isso, os recebimentos que estão ocorrendo impactam diretamente o lucro 

líquido.  Esta dívida, decorrente do fornecimento de combustíveis para a geração de energia, será 

quitada em 36 prestações mensais (sem carência), tendo garantia da Eletrobras até que suas 

controladas sejam privatizadas. Até o final de 2018, a BR Distribuidora havia recebido R$ 1,6 

bilhão. 

Petrobras Distribuidora - Resultados Anuais

R$ milhões 2014 2015 Var 2016 Var 2017 Var

Receita Líquida 98.528 97.280 -1,3% 86.637 -10,9% 84.637 -2,3%

   Rede de Postos 49.990 53.791 7,6% 52.634 -2,2% 50.999 -3,1%

   Grandes Consumidores 33.271 30.275 -9,0% 23.247 -23,2% 22.450 -3,4%

   Aviação 9.610 7.900 -17,8% 6.189 -21,7% 6.947 12,2%

   Outros 6.022 5.728 -4,9% 5.109 -10,8% 4.716 -7,7%

   Ajustes -365 -414 13,4% -542 30,9% -475 -12,4%

EBITDA Ajustado 3.527 3.452 -2,1% 2.995 -13,2% 3.067 2,4%

   Rede de Postos 1.639 2.406 46,8% 2.538 5,5% 2.329 -8,2%

   Grandes Consumidores 1.887 1.202 -36,3% 663 -44,8% 771 16,3%

   Aviação 195 179 -8,2% 63 -64,8% 272 331,7%

   Outros 576 489 -15,1% 401 -18,0% 412 2,7%

   Ajustes -770 -824 7,0% -670 -18,7% -717 7,0%

Margem EBITDA 3,6% 3,5% 0,0 pp 3,5% -0,1 pp 3,6% -0,2 pp

Lucro Líquido 1.123 -1.161 -203,4% -315 -72,9% 1.151 -

    

Vendas Totais (milhões m³) 57.752 53.596 -7,2% 45.794 -14,6% 43.175 -5,7%

EBITDA/M³  Vendido 61 64 5,5% 65 1,5% 71 8,6%

Dívida Líquida 7.345 9.471 28,9% 9.509 0,4% 3.885 -59,1%

Fonte: Petrobras Distribuidora



 

Página | 8  
 

16 de janeiro de 2019 

Análise de Investimentos 

Início de Cobertura 

Petrobras Distribuidora 

Cenário Setorial 

O Brasil tem o sétimo maior mercado mundial de derivados de petróleo, logo atrás da Rússia.  O 

país tem 18 refinarias de petróleo, 151 distribuidores, com 40.940 mil postos revendedores de 

combustíveis líquidos, conforme os últimos dados (setembro/2018) divulgados pela Agência 

Nacional d Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

Os postos revendedores do Brasil estão divididos primariamente entre os 56,5% que vendem 

somente os combustíveis fornecidos por uma distribuidora e 43,5% com “bandeira branca” 

(vendem sem exclusividade). 

 

 

Fonte: ANP 

As vendas de combustíveis no Brasil deram um grande salto nos últimos anos, em sintonia com a 

evolução da frota de veículos.  Entre 2000 e 2017, a frota total brasileira cresceu 226,7%, 

equivalente ao um ritmo médio anual de 7,2%.  Com isso, a demanda por combustíveis cresceu 

fortemente, fazendo com o volume vendido pelas distribuidoras aumentasse de 51,5% no 

período. 

A recessão econômica, em 2015 e 2016, levou a uma forte redução no ritmo de crescimento da 

frota, na demanda por transporte e na renda dos trabalhadores.  Com isso, tivemos uma redução 

1,9% nas vendas de combustíveis pelas distribuidoras em 2015 e uma queda ainda mais forte em 

2016 (4,5%).  Coerente com o início da recuperação econômica em 2017, as vendas de 

combustíveis cresceram 0,5% em 2017. 

No período de janeiro a novembro de 2018, o volume de vendas realizado pelas distribuidoras 

caiu 0,3%, com destaques para as reduções nas vendas de gasolina (13,5%) e óleo combustível 

(30,4%).  No caso da gasolina, os aumentos dos preços, decorrentes das altas na cotação do 

petróleo, fizeram com que os motoristas preferissem o etanol.  Para o óleo combustível, a queda 

nas vendas foi decorrência do menor uso das usinas térmicas para produção de eletricidade. 
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Figura 1: Vendas Anuais de Combustíveis no Brasil 
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O ano de 2018 foi muito difícil para as distribuidoras, desde a recuperação lenta das vendas de 

combustíveis, passando pela greve dos caminhoneiros, a forte alta do petróleo e as mudanças na 

sistemática de preços da Petrobras.  A retomada da economia menos vigorosa, limitou o 

crescimento das vendas, assim com a greve dos caminhoneiros, que paralisou a saída de 

combustíveis das distribuidoras por dez dias no final de maio.  Porém, o maior desafio das 

distribuidoras tem sido se “acomodar” à nova sistemática de correção dos preços da Petrobras, 

que chegou a ser diária.  No caso do diesel, entre a greve dos caminhoneiros e o final do ano 

passado a correção foi mensal, com os diferenciais entre as cotações diárias no mercado 

internacional e os preços praticados pelo Petrobras sendo reembolsados pela ANP à empresa.  

Ao final de 2018, a Petrobras emitiu um comunicado reafirmando sua intenção de manter a 

paridade dos preços do diesel, mas ressalvando que estava implementando mecanismos que 

permitiriam, como na gasolina, evitar a correções seguidas em momentos de maior volatilidade 

do petróleo. 

 

 

Fonte: ANP 

A política de preços da Petrobras leva em conta uma correlação estreita entre os preços no 

exterior e no país, além da necessidade da empresa em não perder fatias do mercado interno.  

Uma situação de preços mais altos no Brasil, que vigorou entre o final de 2015 e 2017, levou a 

um forte aumento das importações, que fez a Petrobras perder market share.  Como pode ser 

visto no gráfico anterior, as importações já haviam crescido pelo aumento na demanda, sendo 

agravada pelo preço mais alto no mercado interno que no exterior.  Vale destacar o caso da 

Venda de Combustíveis
mil m³ Nov/17 Nov/18 Var. 11M17 11M18 Var.

Diesel 4.641 4.737 2,1% 50.521 51.237 1,4%

Gasolina 3.434 3.086 -10,1% 40.293 34.965 -13,2%

Etanol 1.338 1.945 45,4% 12.144 17.331 42,7%

GLP 1.097 1.095 -0,2% 12.289 12.190 -0,8%

Óleo Combustível 342 162 -52,5% 3.192 2.146 -32,8%

Outros 567 589 3,9% 6.134 6.553 6,8%

Total 11.419 11.615 1,7% 124.573 124.423 -0,1%

Fonte: ANP
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gasolina, onde o Brasil era exportador e se tornou importador de quantidades significativas, 

como em 2017, quando 10,2% das vendas foram de produto importado. 

Os movimentos fortes nos preços da Petrobras, levam a perdas/ganhos significativos nos 

estoques das distribuidoras, que podem comprometer seus resultados. 

Resultados do 3T18:  Os números da Petrobras Distribuidora no 3T18, comparados ao mesmo 

trimestre de 2017, apresentaram queda nas vendas e margens, mas um forte aumento no lucro 

líquido.  Este crescimento do lucro se deveu basicamente a fatores não recorrentes.  O lucro 

líquido no trimestre foi de R$ 1,1 bilhão (R$ 0,93 por ação), foi 173,6% maior que no 3T17.  

Excluídos os itens não operacionais, o resultado do 3T18 seria R$ 139 milhões, ficando 64,7% 

acima daquele verificado no 3T17. 

 

A Petrobras Distribuidora contabilizou dois grandes itens não recorrentes no trimestre, que 

impactaram muito o resultado.  O primeiro foi a reversão de provisão por conta do Acordo 

Extrajudicial realizado com o Estado do Mato Grosso para quitação de passivo fiscal (R$ 645 

milhões), valor que foi contabilizado como Outras Receitas Operacionais.  Outro item importante 

foi a o recebimento de R$ 463 milhões da Eletrobras (contabilizado no resultado financeiro), com 

efeito de R$ 294 milhões no lucro líquido. 

O volume vendido no trimestre ficou 3,1% abaixo do 3T17, refletindo ainda a fraca performance 

da economia nacional.  O crescimento nas vendas de 9,0%, em relação ao 2T18, se deve à 

recuperação da greve dos caminhoneiros, que ocorreu no trimestre anterior.  Nos maiores 

segmentos de atuação da empresa, houve redução de 2,4% nas vendas da Rede de Postos e uma 

diminuição maior (6,1%) no mercado de Grandes Distribuidores, sempre comparando ao 3T17.  

Por outro lado, no mercado de Aviação houve um aumento de 5,0% nas vendas. 

Apesar da queda no volume, a empresa conseguiu a elevar sua receita em 21,1%, por conta do 

aumento dos preços no período. 

Apesar do incremento na receita, houve redução do lucro bruto (15,8%) e da margem (2,5 pontos 

percentuais), devido ao pior mix de vendas, com redução na participação da gasolina. 

As despesas operacionais no 3T18 cresceram 25,9%, com aumentos nos fretes e elevações dos 

prêmios por desempenho. 

Petrobras Distribuidora - Resultados Trimestrais

R$ milhões 3T17 2T18 3T18 3T18/2T18 3T18/3T17

Receita Líquida 21.839 23.957 26.455 10,4% 21,1%

Lucro Bruto 1.804 1.316 1.519 15,4% -15,8%

Margem Bruta 8,3% 5,5% 5,7% 0,2 pp -2,5 pp

EBITDA Ajustado 1.056 508 631 24,2% -40,2%

Margem EBITDA 4,8% 2,1% 2,4% 0,3 pp -2,5 pp

Lucro Líquido 394 263 1.078 309,9% 173,6%

Vendas Totais (milhões m³) 11.311 10.061 10.966 9,0% -3,1%

EBITDA/M³  Vendido 93 50 58 14,0% -38,4%

Fonte: Petrobras Distribuidora
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No 3T18, o resultado financeiro mostrou um ganho de R$ 353 milhões, contra uma perda de R$ 

232 milhões no 3T17, em função do recebimento das parcelas do acordo de confissão de dívida 

realizado com a Eletrobras. 

No resultado acumulado nos primeiros nove meses de 2019, a Petrobras Distribuidora teve 

queda nas vendas (3,1%), dada pela diminuição na demanda interna por combustíveis e 

principalmente, com a retração dada no 2T18 pela greve dos caminhoneiros.  Porém, a alta da 

cotação do petróleo, com a consequente elevação dos preços dos derivados no mercado interno, 

levou a um incremento expressivo da receita (18,2%).  No entanto, a elevação dos custos e 

despesas determinou reduções nas margens bruta (1,4 ponto percentual) e EBITDA (0,9 pp). 

O salto no lucro líquido dos primeiros nove meses de 2018 (156,1%), em relação ao mesmo 

período do ano anterior, ocorreu basicamente por fatores não recorrentes contabilizados no 

segundo e terceiros trimestre. 

 

A dívida líquida ao final do 3T18 era de R$ 4,2 bilhões, que cresceu 31,4% no trimestre e 9,5% nos 

últimos doze meses.  A relação dívida líquida/EBITDA do 3T18 era de 1,5x, comparado a 1,0x no 

trimestre anterior e 1,3x no 3T17. 

 

 

  

Petrobras Distribuidora - Resultados Trimestrais

R$ milhões 9M17 9M18 Var

Receita Líquida 61.363 72.551 18,2%

Lucro Bruto 4.561 4.352 -4,6%

Margem Bruta 7,4% 6,0% -1,4 pp

EBITDA 2.184 1.912 -12,5%

Margem EBITDA 3,6% 2,6% -0,9 pp

Lucro Líquido 620 1.588 156,1%

 

Vendas Totais (milhões m³) 32.147 31.136 -3,1%

EBITDA/M³  Vendido 68 61 -9,6%

Fonte: Petrobras Distribuidora
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Resumo dos Resultados Projetados 

 

 

  

Petrobras Distribuidora - Resumo dos Resultados Projetados
R$ milhões 2016 2017 2018E 2019E 2020E

Receita Líquida 86.637 84.567 96.476 106.079 115.201

Lucro Bruto 6.465 6.367 5.797 6.923 7.825

Despesas Operacionais -6.479 -4.243 -3.354 -4.505 -4.622

Desps. Gerais e Administrativas -828 -2.952 -782 -786 -787

Outras Rec. (Desps) Operacionais -5.651 -1.291 -2.572 -3.719 -3.835

Resultado Operacional (EBIT) -14 2.124 2.444 2.418 3.203

Result. Financ. Líquido -622 -557 1.375 1.061 1.110

Equivalência Patrimonial -1 -2 -2 0 0

Resultado Antes do I. R e C. Social -637 1.565 3.817 3.479 4.313

I.R e Contr. Social 322 -414 -1.506 -1.365 -1.692

Resultado Líquido -315 1.151 2.311 2.114 2.621

Lucro por Ação (R$) -0,27 0,99 1,98 1,81 2,25

Valor Patrimonial por Ação (R$) 6,36 7,58 8,70 9,98 11,32

Número de Ações (mil) 1.165 1.165 1.165 1.165 1.165

EBITDA 2.995 3.067 2.456 3.048 3.859

Margem Bruta 7,5% 7,5% 6,0% 6,5% 6,8%

Margem EBITDA 3,5% 3,6% 2,5% 2,9% 3,4%

Margem Líquida -0,4% 1,4% 2,4% 2,0% 2,3%

P/L (x) - 17,3 13,3 14,5 11,7

VE/EBITDA (x) - 7,7 13,4 9,5 7,5

Cot./VPA (x) - 2,3 3,0 2,6 2,3

Fonte: Petrobras Distribuidora e Planner Corretora
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido 
pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação 
do analista. Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 

Bovespa, mais o prêmio. 
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