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Petrobras (PETR4 – Compra) 

Investor Day em Nova York 

A empresa realizou na tarde de ontem em Nova York o “Petrobras Day”, tendo como foco a 

discussão de seu Plano Estratégico 2020-2024.  Os principais dados deste Plano já haviam 

sido divulgados na semana passada, mas foi uma boa oportunidade para aprofundar o 

entendimento dos números.  O novo Plano projeta um forte crescimento da geração de 

caixa, expressiva redução dos custos operacionais e de extração, além de estimativas para 

os dividendos nos próximos anos.  As metas constantes do Plano nos pareceram muito 

positivas e o foco está na elevação da rentabilidade e o aumento da remuneração aos 

acionistas.  Nossa recomendação para PETR4 é de Compra com Preço Justo de R$ 

34,50/ação (potencial de alta em 16%). 

Os principais pontos discutidos na reunião foram os seguintes: 

 Produção: A meta para 2020 é uma de 2,7 milhões de barris ao dia (mbpd), 

semelhante à de 2019.  Para 2021, a produção deve subir para 2,9 mbpd, indo a 3,1 

mbpd em 2022, 3,3 mbpd em 2023 e 3,5 mbpd em 2024; 

 Política de dividendos: A nova política prevê o pagamento de 60% da diferença entre 

o Fluxo de Caixa Operacional e os investimentos.  Isso vai acontecer quando a dívida 

bruta estiver igual ou menor que US$ 60 bilhões, o que deve ocorrer a partir de 

2021.  Até lá os dividendos devem ser de US$ 2 bilhões relativos aos resultados de 

2019 (R$ 0,64 por ação - considerando a taxa de câmbio atual) e US$ 3 bilhões (R$ 

0,97 por ação) em 2020 e 2021; 

 Desinvestimentos: O valor destas vendas, estimado entre US$ 20 bilhões a US$ 30 

bilhões no período do Plano, foram centrados em: 50% da capacidade de refino, 

transporte e distribuição de gás, ativos em terra e águas rasas, distribuição de GLP, 

usinas térmicas, gasodutos offshore e ativos na América do Sul.  Adicionalmente, 

podem ser negociados: BR Distribuidora (restante da participação), Braskem e ativos 

no pós sal; 

 Dívida bruta: As expectativas são de atingir US$ 88 bilhões ao final de 2019 (foram 

US$ 89,9 bilhões no 3T19), caindo para US$ 60 bilhões em dez/2021; 

 EBITDA: Para 2020, na dependência da taxa de câmbio e preço do petróleo, pode 

variar entre US$ 25,4 bilhões (câmbio em R$ 3,50/US$ e Brent a US$ 50/b) até a US$ 

40,9 bilhões (R$ 4,10 e US$ 70/b).  Na faixa bastante provável de dólar a R$ 4,10 e 

Brent em US$ 60/b, o EBITDA atingirá R$ 34,3 bilhões em 2020 (foi US$ 31,5 bilhões 

em 2018); 

 Fluxo de caixa: Foi estimado um total de US$ 188 bilhões, valor 31,4% maior que no 

Plano 2019-2023.  A geração de caixa nos próximos cinco anos deve ficar entre US$ 

155 bilhões e US$ 158 bilhões, cuja média é 37,3% maior que o Plano anterior.  Os 

investimentos devem cair 9,6%, principalmente Exploração & Produção, cuja 

estimativa no Plano anterior era de US$ 78 bilhões e agora diminuiu para US$ 68 

bilhões (-18,4%).  Muito positiva é a intenção de elevar para US$ 59 bilhões (+51,3%) 

as amortizações da dívida, o que vai significar custos financeiros menores no futuro.  

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 29,66

Preço justo  R$ /ação 34,50

Potencial % 16

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) 1.553

Valor de Mercado 386.891

Desempenho da Ação Dia Ano 52 Sem.

PETR4 2,3% 33,3% 23,3%

Ibovespa 1,2% 25,5% 24,5%

Cotação de 04/12/2019

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 2,6 1,9

Retorno Dividendo (%) 1,8 2,6 1,9

Cotação/VPA (x) 0,8 1,4 1,4

Figura 1: Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica.

Fonte: Economatica. Projeções: Planner Corretora.
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Outro dado muito importante é a estimativa de dividendos (US$ 34 bilhões).  Este 

número convertido na taxa de câmbio atual equivale a proventos totais no período 

de R$ 10,95 por ação (sem diferenciar ONs e PNs); 

 

 Custo de extração: No total produzido deve cair de US$ 9,7 por barril em 2020 e 

US$ 8,4/b no ano seguinte.  No pré-sal, este número deve ir de US$ 5,9/b em 2020 

para US$ 5,6/b em 2021; 

 Descomissionamentos: A retirada da operação de 18 plataformas, dutos submarinos 

e poços offshore deve determinar uma despesa de US$ 6 bilhões ao longo do período 

do Plano, com maior concentração em 2021 (US$ 2,3 bilhões); 

 Refino: Após a venda das oito refinarias, a empresa ficará com 50% da capacidade 

atual concentrada em cinco unidades, sendo quatro em São Paulo e uma no Rio de 

Janeiro; 

 Principais realizações de 2019: 

 - Redução da dívida em US$21 bilhões; 

 - Desinvestimentos no valor de US$ 16 bilhões, considerando as transações 

assinadas e as já recebidas; 

 - Abertura do mercado de refino com o início do processo de venda de oito 

refinarias; 

 - Abertura do mercado de gás acordado com o CADE, iniciado com a venda da NTS e 

da TAG; 

 - Privatização da BR Distribuidora realizado com a venda de 41,25% do capital da 

empresa em bolsa; 

 - Plano de resiliência: Lançado em março, este Plano visa, entre outros objetivos 

reduzir as despesas.  Os primeiros resultados já podem ser vistos com o programa de 

desligamento voluntário (2.962 empregados inscritos), redução nas despesas de 

publicidade e patrocínio (US$ 40 milhões), otimização de escritórios (redução de 45 

mil m² no Brasil) e o fechamento de um total de treze escritórios no exterior. 

 

  

Petrobras - Fluxo de Caixa Estimado nos Planos Estratégicos

US$ bilhões 2019-2023 2020-2024 Var.

Fontes:    

   - Geração de caixa 114 155-158 -

  - Venda de ativos 27 20-30 -

Usos    

  - Investimentos 84 76 -9,6%

  - Dividendos 0 34 -

  - Amortização 39 59 51,3%

  - Despesa financeira 20 19 -5,0%

Total 143 188 31,4%

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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