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Petrobras (PETR4 – Compra) 

Leilões com excelentes resultados 

A empresa realizou na manhã de hoje uma teleconferência para discutir as aquisições feitas 

nos leilões realizados pela ANP esta semana.  A diretoria da Petrobras reafirmou que as 

três aquisições vão recompor as reservas da empresa, dado que com a crise sofrida, houve a  

postergação dos esforços exploratórios.  Além disso, os preços pagos foram sem ágio, 

evidenciando a disciplina de capital.  Outro compromisso reafirmado foi de que o 

endividamento não vai crescer com o pagamento dos bônus de assinatura.  Para manter a 

dívida numa trajetória de queda, a empresa vai intensificar seu programa de 

desinvestimentos.  Acreditamos que realmente as aquisições foram muito positivas, em 

campos de alta produtividade e baixo custo de extração.  Assim, insistimos em nossa 

recomendação de Compra para PETR4 com Preço Justo de R$ 34,50/ação (potencial de alta 

em 12%). 

Os principais pontos da teleconferência foram os seguintes: 

 A dívida não vai aumentar no 4T19 em relação ao fechamento do trimestre anterior.  

No 3T19, a relação Dívida Líquida/EBITDA ficou em 2,6x; 

 Foi mantido o objetivo de reduzir a Dív. Líq./EBITDA para 1,5x.  Para compensar os 

desembolsos dos Bônus de Assinatura dos leilões (líquido de R$ 35,4 bilhões) será 

intensificado o Programa de Desinvestimentos; 

 Não há interesse em vender uma parte do campo de Búzios para reduzir os riscos e 

os investimentos.  A empresa prefere vender os outros campos, se precisar de 

recursos 

 Investimentos mais pesados em Búzios ocorrerão em 2023; 

 Exploração na área excedente à Cessão Onerosa começa em 2023, com o primeiro 

óleo esperado para 2024.  Em 2025, deve ser instalado o primeiro FPSO na região.  

Devem ser instalados 4 ou 5 FPSOs nesta área, mas isso ainda deve ser definido com 

o sócio; 

 Dividendos: Expectativas de rentabilidade e controle da dívida indicam retornos 

maiores para os acionistas após 2020. 

Excedente da Cessão Onerosa: Durante o leilão dos volumes excedentes ao contrato da 

Cessão onerosa, realizado na última quarta-feira, a Petrobras adquiriu o direito de 

exploração nos campos de Búzios e Itapu. 

Em Búzios, a Petrobras terá como sócias as empresas chinesas CNODC e CNOOC, cada uma 

com 5% de participação no consórcio.  Para este campo, o bônus de assinatura foi de R$ 

68,194 bilhões e o óleo lucro (parcela que será paga ao governo) de 23,24%. 

Em Itapu, a Petrobras não terá sócios.  A empresa pagará neste campo um bônus de 

assinatura de R$ 1,766 bilhão e um óleo lucro de 18,15%. 

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 30,90

Preço justo  R$ /ação 34,50

Potencial % 12

Var. 52 sem. (Min/Max) R$ /ação

Total de ações 13.044

Ações Ordinárias 57,1

Free Float 54,9

Vol. Méd, diário (1 mês) 1.659

Valor de Mercado 403.066

Desempenho da Ação Dia Ano 52 Sem.

PETR4 4,0% 37,9% 23,4%

Ibovespa 1,1% 24,7% 24,9%

Cotação de 07/11/2019

Principais Múltiplos 2018 2019E 2020E

P/L (x) 12,3 10,0 13,1

VE/EBITDA (x) 6,3 5,9 5,1

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 (%) 1,8 2,5 1,9

Retorno Dividendo (%) 1,8 2,5 1,9

Cotação/VPA (x) 0,8 1,5 1,5

Figura 1: Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica.

Fonte: Economatica. Projeções: Planner Corretora.
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O total dos bônus de assinatura nestes dois campos é de R$ 69.960 milhões, sendo a 

participação da Petrobras será de R$ 65,4 bilhões, que deduzido do crédito pela revisão do 

contrato de cessão onerosa (R$ 34 bilhões -  valor será revisado), levará a um desembolso 

líquido de R$ 31,4 bilhões, aproximadamente. Nos dois campos não houve pagamento de 

ágio. 

Licitação do Regime de Partilha: Ontem, na 6ª Rodada de Licitações no Regime de Partilha de 

Produção, a Petrobras adquiriu em associação com a CNODC Brasil Petróleo e Gás, os 

direitos de exploração no bloco Aram, localizado na Bacia de Santos.  A Petrobras terá 80% 

de participação no consórcio, pagando um bônus de assinatura de R$ 4.040 milhões, com 

excedente em óleo para a União em 29,96%. 
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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. 

 

Karoline Borges 
kborges@plannercorretora.com.br  
 

  


