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Petrobras Distribuidora (BRDT3 – 

Compra) 
Redução de custos e ampliação da rentabilidade 

Revisamos nossas projeções da Petrobras (BR) Distribuidora, já considerando os custos do 

Programa de Demissão Voluntária (PDV) e os ganhos resultantes dele.  Além disso, 

ajustamos as expectativas quanto ao ganho de margem advindo das medidas que a 

empresa está tomando para reduzir custos e despesas, já na sua nova condição de empresa 

privada.  Com isso, elevamos o Preço Justo de BRDT3 de R$ 31,00 para R$ 36,50/ação.  O 

resultado do 4T19 já deve apresentar ganhos de margem por conta de um novo 

posicionamento comercial da empresa, mas será onerado pela maior parte dos custos com 

o PDV.  Porém, para 2020 a maior parte dos ganhos advindos da redução dos custos com 

pessoal já será sentido. 

É importante destacar os seguintes pontos da Petrobras Distribuidora:  

 Resultados do 4T19: Os dados do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras 

de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom), indicam que o volume de vendas da 

empresa no 4T19 caiu 5%, seja na comparação com o 4T18 ou com o trimestre 

anterior.  Porém, houve no trimestre o benefício do aumento dos preços dos 

combustíveis, que eleva a receita e traz ganhos de estoques.  Além disso, a Petrobras 

Distribuidora aumentou importações e com vendas menores privilegiou os mercados 

de maior margem de retorno.  Com isso, estimamos ganhos significativos na margem 

operacional.  No entanto, o resultado do período será prejudicado pelos custos 

derivados do Programa de Demissão Voluntária (PDV), que estimamos em R$ 620 

milhões.  Projetamos para o 4T19 uma receita líquida de R$ 24,4 bilhões, EBITDA de 

R$ 257 milhões (ajustado de R$ 877 milhões) e lucro líquido em R$ 129 milhões.  O 

EBITDA ajustado é descontado dos custos com o PDV; 

 Programa de Demissão Voluntária: A Petrobras Distribuidora promoveu um PDV, 

cujo custo ficou próximo de R$ 800 milhões, sendo a maior parte contabilizado no 

4T19 e o restante no 1T20.  Aderiram 1.187 empregados ao PDV, sendo que o total 

antes do Programa era de três mil.  Incluído os terceirizados, o total de empregados 

da empresa era de 5,5 mil pessoas antes do PDV, que deve cair para 3,5 mil até o final 

de 2020.  As estimativas de redução de custo são de R$ 650 milhões ao ano.  

Naturalmente, isso terá um impacto muito positivo nos resultados da empresa.  O 

valor estimado desta economia anual é equivalente a 27% do EBITDA ajustado que 

projetamos para 2019; 

 Privatização: Em julho/2019, a Petrobras vendeu 33,75% de sua participação na BR 

Distribuidora, ficando agora com 37,50% das ações.  Foram negociadas 349,5 

milhões de ações a R$ 24,50 por unidade, totalizando R$ 8,5 bilhões.  Com isso, a 

empresa deixou tecnicamente de ser estatal, o que facilita em muito sua 

administração.  Entre as principais mudanças que a privatização trouxe, temos as 

seguintes: mais agilidade na venda de ativos, facilidade na realização de parcerias 
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Dados da Ação

Cotação atual (R$) R$ /ação 30,50

Preço justo  R$ /ação 36,50

Potencial % 20

Var. 52 sem. (Min/Max) R$ /ação

Total de ações 1.165

Ações Ordinárias 100,0

Free Float 62,5

Vol. Méd, diário (1 mês) 159

Valor de Mercado 35.533

Desempenho da Ação Dia Ano 52 Sem.

BRDT3 0,1% 1,4% 30,1%

Ibovespa 0,8% -0,3% 18,2%

Cotação de 17/02/2020

Principais Múltiplos 2018 2019E 2020E

P/L (x) 9,7 15,8 17,6

VE/EBITDA (x) 13,6 16,3 11,8

ROE (%) 28,3 23,1 20,3

Div. Liq./EBITDA (12m) (x) 1,0 1,5 1,1

Receita Líquida (R$ mm) 97.770 95.230 102.288

Lucro Líquido (R$ mm) 3.193 2.244 2.016

Margem Bruta (%) 6,0 6,3 6,9

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

Margem Líquida (%) 3,3 2,4 2,0

Payout (%) 95,0 95,0 90,0

Retorno Dividendo (%) 8,5 6,0 5,1

Cotação/VPA (x) 3,2 3,1 3,7

Figura 1: Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica.

Fonte: Economatica. Projeções: Planner Corretora.
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estratégicas, possibilidade do desenvolvimento de uma política de remuneração 

atrelada aos resultados, revisão em todos os contratos e na compra e contratação de 

serviços.  Os efeitos da privatização nos resultados da empresa devem ser vistos a 

partir dos resultados de 2020; 

 Remuneração dos acionistas: A BR tem sido generosa na distribuição de proventos.  

Referente aos resultados de 2017 e 2018, a empresa pagou um total de R$ 4,2 

bilhões (R$ 3,63 por ação).  Este valor foi equivalente a 95% do lucro líquido de cada 

um dos anos.  O pagamento destes proventos foi feito em boa parte com os recursos 

recebidos da Eletrobras, mas mesmo com estes pagamentos chegando ao fim, a 

empresa pretende manter uma taxa de distribuição elevada, próxima da realizada 

nos anos passados; 

 Eletrobras: Em abril/2018, a BR Distribuidora e a Eletrobras, em conjunto com várias 

de suas controladas, assinaram Instrumentos de Confissão de Dívida (ICDs), para o 

pagamento de débitos no valor de R$4,6 bilhões.  Até setembro/2019, a BR 

Distribuidora tinha recebido R$ 4,1 bilhões, faltando ainda R$ 649 bilhões, que serão 

quitados em mais 19 parcelas.  Estes recebimentos têm gerado enorme impacto no 

resultado da empresa.  Com a finalização dos pagamentos, o lucro líquido estimado 

para 2020 será menor que em 2018 e 2019. 

Resultados em 2019: Nos primeiros nove meses de 2019, a Petrobras Distribuidora 

apresentou queda nas vendas, receita e margem bruta.  Porém, as reduções nas despesas 

operacionais e os ganhos com o recebimento das parcelas da Eletrobras, levaram a um 

aumento de lucros. 

A redução nas vendas ocorreu pela maior competição, principalmente no segmento de 

Grandes Clientes.  Além disso, a empresa teve menos vendas de óleo combustível para usinas 

térmicas e foi afetada, no segmento de Aviação, pelo encerramento das atividades de uma 

companhia aérea. 

 

Apesar da redução no volume vendido, a empresa obteve em 2019 um salto no EBITDA/M³ 

vendido.  Isso foi conseguido com uma forte retração nas despesas operacionais. 

 

 

Petrobras Distribuidora - Resultados Acumulados

R$ milhões 9M18 9M19 Var.

Receita Líquida 72.551 70.837 -2,4%

Lucro Bruto 4.352 4.273 -1,8%

Margem Bruta 6,0% 6,0% 0,0 pp

EBITDA Ajustado 1.912 2.153 12,6%

Margem EBITDA 2,6% 3,0% 0,4 pp

Lucro Líquido 1.588 2.115 33,2%

 

Vendas Totais - milhões m³ 31.136 30.252 -2,8%

EBITDA/M³  Vendido 61,4 71,2 15,9%

Fonte: Petrobras Distribuidora
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 seria 

 

Fonte: Petrobras Distribuidora 

Entre os segmentos de negócios da BR Distribuidora, o melhor desempenho ficou com a Rede 

de Postos, onde houve crescimento de vendas (0,3%), prejudicado pela redução de preços, 

que levou à diminuição da receita líquida (1,4%).  Porém, a redução dos custos e despesas 

permitiu a elevação do EBITDA em 27,1%.  Isso ocorreu, principalmente, pela melhor gestão 

das despesas operacionais, que apresentaram uma redução de 19,7%.  O pior desempenho foi 

do segmento de Aviação, afetado pela perda de um cliente importante e a eliminação de 

operações pouco rentáveis em alguns aeroportos, o que determinou uma redução de 8,3% no 

volume vendido.  Além disso, o segmento de Aviação teve elevações de custos, que levaram a 

uma redução de 23,1% no EBITDA do segmento. 
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Petrobras Distribuidora - Resultados por Segmento

R$ milhões 9M18 9M19 Var.

Vendas    

   Rede de Postos 16.575 16.618 0,3%

   Grandes Consumidores 7.822 7.253 -7,3%

   Aviação 2.965 2.718 -8,3%

   Outros 3.773 3.663 -2,9%

Receita Líquida    

   Rede de Postos 42.220 41.624 -1,4%

   Grandes Consumidores 19.191 18.168 -5,3%

   Aviação 6.967 6.635 -4,8%

   Outros 4.561 4.784 4,9%

EBITDA Ajustado    

   Rede de Postos 1.042 1.324 27,1%

   Grandes Consumidores 431 356 -17,4%

   Aviação 355 273 -23,1%

   Outros 585 714 22,1%

Fonte: Petrobras Distribuidora

Figura 1: EBITDA por M³ 
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Endividamento em queda: Ao final de setembro/2019, a dívida bruta da Petrobras 

Distribuidora era de R$ 6,2 bilhões, com crescimento de 6,0% em relação ao mesmo período 

de 2018.  Este aumento pode ser creditado à contabilização dos arrendamentos mercantis 

como dívida, em função do IFRS 16.  Por outro lado, o caixa aumentou 160,6% para R$ 3,9 

bilhões, principalmente devido ao pagamento feito pela Amazonas Energia (R$ 1,4 bilhão), 

uma antiga subsidiária da Eletrobras.  Com isso, a dívida líquida caiu 47,1% para R$ 2,3 

bilhões, levando a relação Dívida Líquida/EBITDA para apenas 1,8x. 

 

 

 

  

Petrobras Distribuidora - Endividamento

US$ milhões 9M18 9M19 Var.

Dívida Bruta 5.869 6.220 6,0%

  - Financiamentos 5.552 5.489 -1,1%

  - Cessão de direitos creditórios 244 0 -

   - Arrendamentos mercantis 73 731 901,4%

Caixa 1.500 3.909 160,6%

Dívida Líquida 4.369 2.311 -47,1%

     

Dívida Líquida/EBITDA 2,7x 1,8x  

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

Receita Líquida 84.567 97.770 95.230 102.288 109.052

Lucro Bruto 6.367 5.856 5.999 7.083 7.580

Despesas Operacionais -4.243 -3.469 -4.587 -4.294 -4.555

Desps. Gerais, Administrativas e com Vendas -3.787 -3.713 -3.671 -3.641 -3.817

Outras Rec. (Desps) Operacionais -456 244 -916 -652 -738

Resultado Operacional (EBIT) 2.124 2.387 1.412 2.790 3.024

Result. Financ. Líquido -557 2.423 2.089 309 -68

Equivalência Patrimonial -2 -1 1 0 0

Resultado Antes do I. R e C. Social 1.565 4.809 3.501 3.099 2.956

I.R e Contr. Social -414 -1.616 -1.257 -1.083 -1.037

Resultado Líquido 1.151 3.193 2.244 2.016 1.919

Lucro por Ação 0,99 2,74 1,93 1,73 1,65

EBITDA 3.067 2.558 2.410 3.325 3.792

Margem Bruta 7,5% 6,0% 6,3% 6,9% 7,0%

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

Margem Líquida 1,4% 3,3% 2,4% 2,0% 1,8%

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. 

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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