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Petrobras (PETR4 – Compra) 

Salto no lucro do 2T19 com a venda da TAG 

A Petrobras teve um período difícil no 2T19, com diminuição na produção e nas vendas, em 

relação ao mesmo período do ano passado.  Porém, reduções de custos e despesas, além de 

um elevadíssimo ganho com a venda da TAG, aumentaram em muito o lucro.  Sem este 

ganho não recorrente, o resultado seria consideravelmente menor que no 2T18.  Porém, as 

perspectivas são positivas para os próximos trimestres, dadas pelo aumento da produção 

de petróleo proveniente das novas plataformas, com custos menores por virem em sua 

maior parte do pré-sal.  Além disso, as vendas de ativos, a expressiva redução dos 

investimentos e a maior geração de caixa permitirão uma considerável queda no 

endividamento.  No entanto, a diretoria tem deixado claro que não distribuirá dividendos 

maiores dos exigidos por lei, antes de a empresa apresentar o mesmo nível de 

endividamento de suas concorrentes internacionais.  Nossa recomendação para PETR4 é 

de Compra com Preço Justo de  R$ 34,50/ação, indicando um potencial de alta em 30,1%. 

É importante destacar os seguintes pontos da Petrobras: 

 Novas plataformas: Este ano a Petrobras já iniciou a produção em três plataformas e 

ainda vai instalar mais uma (P-68 – capacidade de processar 150 mil barris/dia de 

petróleo e 6 milhões m³ de gás), no campo de Berbigão no pré-sal da Bacia de Santos; 

 Meta de desalavancagem: A empresa espera que sua relação Dívida Líquida/EBITDA 

caia do nível de 2,7x, alcançado no 2T19, para 1,5x ao final de 2020.  Isso deve 

acontecer com a contração dos investimentos, venda de ativos e melhor geração de 

caixa; 

 Revitalização da Bacia de Campos: Devido ao declínio da produção, serão 

desenvolvidos 70 projetos nesta bacia, com investimentos de US$ 21 bilhões entre 

2019 e 2023; 

 Produção em julho: A produção média no 2T19 foi fraca (2,63 milhões de barris ao 

dia), com queda de 1,0% em relação ao 2T18, devido a problemas operacionais nas 

novas plataformas.  Porém, em julho a produção média já foi de 2,76 milhões de 

barris/dia e um pico de 3,0 milhões de barris/dia, com um melhor desempenho das 

plataformas instaladas recentemente; 

 Vendas de ativos: A venda da TAG no 2T19 permitiu uma entrada de caixa de US$ 

8,7 bilhões, com ganho no balanço de R$ 21,4 bilhões.  Para o 3T19, a empresa deve 

contabilizar ganhos de R$ 14,2 bilhões com desinvestimentos e remensuração do 

valor de ativos; 

 Revisão dos investimentos:  A Petrobras reduziu sua previsão de investir US$ 16 

milhões este ano para uma faixa entre US$ 10 – 11 bilhões.  Isso por conta de 

reavaliações nas condições dos gastos; 

 Revisão da meta de produção: A venda de ativos e problemas operacionais levaram 

a empresa a diminuir sua expectativa de produção para este ano.  Anteriormente, se 

esperava produzir 2,8 milhões de barris/dia, previsão que agora foi reduzida para 2,7 

milhões de barris/dia; 

Luiz Francisco Caetano, CNPI 

lcaetano@plannercorretora.com.br 

+55 11 2172-2564 

Disclosure e certificação do analista 
estão localizados na última página 

deste relatório. 

 

Dados da Ação

Cotação atual (R$) R$ /ação 26,52

Preço justo  R$ /ação 34,50

Potencial % 30,1

Var. 52 sem. (Min/Max) R$ /ação

Total de ações 13.044

Ações Ordinárias 57,1

Free Float 53,1

Vol. Méd, diário (1 mês) 1.074

Valor de Mercado 345.932

Desempenho da Ação Dia Ano 52 Sem.

PETR4 3,6% 17,5% 35,8%

Ibovespa 0,5% 16,8% 28,9%

Cotação de 02/08/2019

Principais Múltiplos 2018 2019E 2020E

P/L (x) 12,3 9,0 11,9

VE/EBITDA (x) 5,9 5,6 4,8

ROE (%) 0,1 14,3 10,8

Div. Liq./EBITDA (12m) (x) 2,3 2,7 2,1

Receita Líquida (R$ mm) 349.836 359.649 380.758

Lucro Líquido (R$ mm) 25.779 39.529 30.063

Margem Bruta (%) 35,6 33,6 33,7

Margem EBITDA (%) 32,8 34,0 34,6

Margem Líquida (%) 7,4 11,0 7,9

Payout (%) 2,0 2,9 2,2

Retorno Dividendo (%) 2,0 2,9 2,2

Cotação/VPA (x) 0,8 1,2 1,2

Figura 1: Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica.

Fonte: Economatica. Projeções: Planner Corretora.
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 BR Distribuidora: No mês passado, a empresa vendeu 33,75% do capital da 

Petrobras Distribuidora, reduzindo sua participação de 71,25% para 37,50%.  A 

Petrobras pretende vender total ou parcialmente esta participação, mas ainda não 

tem um horizonte para realizar a operação.  A expectativa é de esperar que os lucros 

cresçam, com a nova condição de empresa privada da BR Distribuidora, para realizar 

a venda; 

 Provento: O Conselho de Administração da Petrobras aprovou no dia 1/agosto a 

distribuição de juros sobre o capital próprio no valor de R$ 2,6 bilhões (R$ 0,20), aos 

detentores de ações ordinárias e preferenciais.  O pagamento será feito no dia 4 de 

outubro de 2019, com base nas posições acionárias em 12/agosto, com as ações 

sendo negociadas “ex-direitos” a partir de 13/8. 

Ganhos com a venda da TAG: A empresa mostrou em seu resultado do 2T19, comparado ao 

mesmo período do ano passado, redução nas vendas e receitas.  Porém, a queda dos custos e 

despesas, associada ao ganho não recorrente com a negociação da TAG, levou a um forte 

aumento do lucro.  A venda da TAG por US$ 8,7 bilhões gerou ganhos no trimestre de R$ 21,4 

bilhões. 

A Petrobras apresentou no 2T19 um lucro líquido de R$ 18.866 milhões (R$ 1,45 por ação), 

368,0% maior que no trimestre anterior e 87,3% acima do 2T18.  Sem considerar os ganhos 

não recorrentes, o lucro líquido do 2T19 somou R$ 5,2 bilhões (R$ 0,40/ação), 10,6% acima 

do 1T19, mas 53,0% menor que no mesmo trimestre do ano passado. 

 

As vendas no 2T19 caíram expressivamente, principalmente nas unidades no exterior.  O 

volume total vendido no 2T19 somou 2.727 mil barris por dia, 7,0% abaixo do mesmo 

trimestre de 2018 e 6,0% menor que 1T19. 

No mercado interno, as vendas caíram 4,0% em relação ao 2T18, principalmente com a 

redução de 12,4% do volume de gasolina, com o aumento da competitividade do etanol. As 

importações de combustíveis mantiveram-se elevadas, levando o market share da Petrobras 

no mercado nacional de gasolina a cair de 84,3% no 2T18 para 79,7% no 2T19.  No mercado 

de diesel, houve uma diminuição de 83,2% para 82,7%. 

Petrobras - Resultados Trimestrais 

R$ milhões 2T18 1T19 2T19 2T19/1T19 2T19/2T18

Receita Líquida 74.828 70.856 72.567 2,4% -3,0%

Lucro Bruto 30.308 24.833 30.210 21,7% -0,3%

Margem Bruta 40,5% 35,0% 41,6% 6,6 pp 1,1 pp

EBITDA Ajustado 30.067 27.487 32.651 18,8% 8,6%

Margem EBITDA 40,2% 38,8% 45,0% 6,2 pp 4,8 pp

Resultado Financeiro -2.944 -8.419 -8.576 1,9% 191,3%

Lucro Líquido 10.072 4.031 18.866 368,0% 87,3%

Fonte: Petrobras
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Os custos de extração (lifting cost) em dólares neste trimestre caíram 5,2%, comparados ao 

2T18, por conta do maior volume de petróleo do pré-sal (menor custo).  Porém, a alta dos 

preços do petróleo, que eleva o volume de pagamentos das Participações Governamentais, 

limitou este ganho.  No custo de refino, houve aumento (9,3%) para US$ 2,58/barril, devido 

ao menor fator de utilização das refinarias e maiores gastos com pessoal. 

No 2T19, a Petrobras conseguiu manter controladas as despesas operacionais.  O total de 

Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas foi de R$ 5,9 bilhões, 2,3% abaixo do 2T18.  

No entanto, com a venda da TAG, a empresa já começou a pagar pelo uso dos gasodutos, o 

que eleva as despesas da operação. 

O resultado financeiro do 2T19 foi negativo em R$ 8,6 bilhões, um valor muito acima 

(191,3%) do 2T18, principalmente devido à contabilização dos custos de arrendamentos, que 

começou este ano (IFRS 16) e de maiores variações cambiais. 

Foram investidos no trimestre um total de US$ 2,6 bilhões, valor 17,4% menor que no 2T18.  

Esta redução ocorreu principalmente na área de Exploração & Produção cujos investimentos 

no 2T19 (US$ 2,1 bilhões) ficaram 21,6% abaixo do ano passado. 

Dívida novamente em queda: O endividamento da Petrobras voltou a cair no 2T19, depois da 

elevação ocorrida no trimestre anterior com a adoção do IFRS 16, que determina a 

contabilização dos arrendamentos mercantis como dívida.  No 2T19, a dívida líquida em reais 

(R$ 320,6 bilhões) caiu 13,9% no trimestre (redução de R$ 51,6 bilhões), mas aumentou 

12,9% em relação ao 2T18.  Isso ocorreu pela incorporação dos arrendamentos mercantis, 

que no 2T19 somavam R$ 97,7 bilhões.  Em dólares, a dívida líquida no 2T19 era de US$ 83,7 

bilhões, 12,4% menor que no 1T19.   

A relação dívida líquida/EBITDA ao final do 2T19 era de 2,7x, vindo de 3,2x no trimestre 

anterior e o mesmo número no 2T18. 

Petrobras - Vendas

mil barris/dia 2T18 1T19 2T19 2T19/1T19 2T19/2T18

Diesel 709 698 732 4,9% 3,2%

Gasolina 419 385 367 -4,7% -12,4%

Óleo Combustível 35 45 38 -15,6% 8,6%

Nafta 91 91 85 -6,6% -6,6%

GLP 238 215 232 7,9% -2,5%

QAV 118 126 114 -9,5% -3,4%

Outros 163 155 156 0,6% -4,3%

Total de Derivados 1.773 1.715 1.724 0,5% -2,8%

Alcoóis e outros 18 14 7 -50,0% -61,1%

Gás Natural 349 338 323 -4,4% -7,4%

Total Mercado Interno 2.140 2.067 2.054 -0,6% -4,0%

Exportação 577 664 606 -8,7% 5,0%

Vendas Internacionais 215 170 67 -60,6% -68,8%

Total Mercado Externo 792 834 673 -19,3% -15,0%

Total Geral 2.932 2.901 2.727 -6,0% -7,0%

Fonte: Petrobras
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Petrobras - Endividamento

R$ milhões 1T18 1T19 2T19 2T19/1T19 2T19/2T18

Dívida Bruta - Sem IFRS 352.870 307.099 289.432 -5,8% -18,0%

Arredamentos Mercantis - IFRS 759 105.979 97.730 -7,8% -

Total 353.629 413.078 387.162 -6,3% 9,5%

Caixa 69.596 40.846 66.508 62,8% -4,4%

Endividamento Líquido 284.033 372.232 320.654 -13,9% 12,9%

Dívida Líquida/EBITDA 3,2x 3,2x 2,7x - -

Fonte: Petrobras
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Petrobras - Resumo dos Resultados Projetados
R$ milhões 2017 2018 2019E 2020E 2021E

Receita Líquida 283.695 349.836 359.649 380.758 404.132

Lucro Bruto 91.595 124.543 120.902 128.280 137.717

Despesas Operacionais -55.971 -61.586 -54.270 -59.056 -62.676

Despesas com Vendas -14.510 -16.861 -16.714 -17.268 -18.227

Desps. Gerais e Administrativas -9.314 -8.932 -9.118 -9.140 -9.133

Outras Rec. (Desps) Operacionais -32.147 -35.793 -28.438 -32.648 -35.315

Resultado Operacional (EBIT) 35.624 62.957 66.632 69.224 75.042

Result. Financ. Líquido -31.599 -21.100 -25.534 -23.821 -22.001

Equivalência Patrimonial 2.149 1.919 1.881 1.809 1.805

Resultado Antes do I. R e C. Social 6.174 43.776 42.979 47.212 54.845

I.R e Contr. Social -5.797 -17.078 -13.694 -15.599 -18.121

Participações Minoritárias -823 -919 -1.756 -1.550 -1.800

Ganho com a venda da TAG 0 0 12.000 0 0

Resultado Líquido -446 25.779 39.529 30.063 34.924

Lucro por Ação -0,03 1,98 3,03 2,30 2,68

EBITDA 76.557 114.852 122.336 131.701 142.669

Margem Bruta 32,3% 35,6% 33,6% 33,7% 34,1%

Margem EBITDA 27,0% 32,8% 34,0% 34,6% 35,3%

Margem Líquida -0,2% 7,4% 11,0% 7,9% 8,6%

Fonte: Petrobras 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. 

Mario Roberto Mariante, CNPI*  
mmariante@plannercorretora.com.br  
 
Luiz Francisco Caetano, CNPI  
lcaetano@plannercorretora.com.br  
 
Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI 
vmartins@plannercorretora.com.br 
 
Ricardo Tadeu Martins, CNPI 
rmartins@planner.com.br 

 

 

  

Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e 
projeções referem-se à data presente e estão sujeitas às mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações 
utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram 
independentemente conferidas e nenhuma garantia expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou 
redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. 
 
O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem 
a expressa autorização da Planner Corretora. 
As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na 
sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18:  
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus 
valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 
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