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Petrobras (PETR4 – Compra) 

Tudo estava muito bem 

A Petrobras divulgou na noite de ontem seu Relatório de Produção e Vendas do 1T20 com 
bons números, refletindo pouco os impactos da pandemia de Covid-19.  O volume produzido 
no trimestre mostrou um substancial aumento, em consequência do crescimento na 
produção nos sistemas instalados recentemente.  Em vendas, o volume total cresceu bem, 
puxado pelas exportações, dado que o mercado interno continuou fraco.  Porém, a situação 
mudou substancialmente desde o final de março, com a Petrobras tendo anunciado o corte 
na produção de 200 mil barris dia, além da fortíssima queda nas vendas de derivados, que 
pode ser deduzida pela baixa no fluxo de veículos nas estradas pedagiadas.  Nossa 
recomendação para PETR4 é de Compra com Preço Justo de R$ 26,00 (potencial de alta em 
58%).  Neste momento de recuperação das fortes baixas que o mercado acionário sofreu no 
mês passado, é importante saber em que ponto PETR4 está neste processo.  Assim, temos 
que esta ação caiu 45,5% neste ano, bem mais que o Ibovespa, cuja desvalorização no 
período foi de 32,4%.  A cotação de PETR4 no último pregão (R$ 16,45) estava 47,3% abaixo 
da máxima alcançada em 2020 e 51,6% acima da mínima. 

Produção em alta: No 1T20, os números de produção da Petrobras foram muito positivos.  A 
produção total apresentou um crescimento de 14,6%, sempre comparando ao 1T19.  Este forte 
incremento decorreu do ramp up dos sete sistemas de produção que iniciaram suas operações 
nos anos de 2018 e 2019.  Estes sistemas foram instalados em campos muito produtivos, como 
Búzios (P-74, P-75, P-76 e P-77), Lula (P-67 e P-69) e Berbigão/Sururu (P-68). 

A produção no pré-sal, hoje a região mais importante para a Petrobras, foi responsável por 
53,0% do total produzido no 1T20, com uma elevação de 48,9% no volume.  Este aumento 
ocorreu mesmo com a entrada de várias plataformas em manutenção nos campos de Lula e 
Búzios.  

A queda de produção nos outros locais (pós-sal, águas rasas e campos terrestres) atingiu 16,9% 
e foi consequência, principalmente, do declínio natural destes campos mais velhos e da venda 
de ativos.  Dentre as vendas, destacam-se o campo de Tartaruga Verde (águas profundas e 
ultraprofundas), Polo Pargo (águas rasas) e o Polo Riacho da Forquilha (campos terrestres). 

 

Elevação da utilização das refinarias: O desempenho do refino também foi positivo no 1T20, 
ainda pouco afetado pela quarentena determinada para combate à pandemia.  O total 

Petrobras - Produção
mil barris/dia 1T19 4T19 1T20 1T20/4T19 1T20/1T19

Petróleo, LGN e Gás Natural - Brasil 2.461 2.938 2.856 -2,8% 16,1%

    Pré-sal 1.036 1.533 1.543 0,7% 48,9%

   Outros 935 861 777 -9,8% -16,9%

Petróleo, LGN e Gás Natural - Exterior 78 86 54 4,1% -16,2%

TOTAL 2.538 3.025 2.909 3,8% 14,6%

Fonte: Petrobras

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 16,45
Preço justo  R$ /ação 26,00
Potencial % 58
Var. 52 sem. (Min/Max) R$ /ação
Total de ações 13.044
Ações Ordinárias 57,1
Free Float 61,1
Vol. Méd, diário (1 mês) 2.014
Valor de Mercado 214.577

Desempenho da Ação Dia Ano 52 Sem.
PETR4 3,1% -45,5% -37,7%
Ibovespa 3,9% -32,3% -18,7%
Cotação de 27/04/2020

Principais Múltiplos 2019 2020E 2021E
P/L (x) 10,1 19,1 8,3
VE/EBITDA (x) 4,4 6,7 4,4
ROE (%) 13,6 3,7 8,0
Div. Liq./EBITDA (12m) (x) 2,5 4,1 2,4
Receita Líquida (R$ mm) 302.245 266.375 288.003
Lucro Líquido (R$ mm) 40.137 11.297 25.946
Margem Bruta (%) 40,4 35,1 38,0
Margem EBITDA (%) 42,8 32,0 37,5
Margem Líquida (%) 13,3 4,2 9,0
Payout (%) 4,9 1,3 3,0

Retorno Dividendo (%) 4,9 1,3 3,0
Cotação/VPA (x) 0,7 0,7 0,7

Figura 1: Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica.

Fonte: Economatica. Projeções: Planner Corretora.
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produzido no trimestre foi de 1.836 mil barris ao dia de derivados, volume 5,5% maior que no 
1T19.  Os destaques no período foram o óleo combustível e o bunker (usado na propulsão de 
navios) com baixo teor de enxofre, cuja produção cresceu 18,5% em relação ao trimestre 
anterior.  O bunker com baixo teor de enxofre tem grande demanda, devido as mudanças nas 
especificações permitidas para consumo deste produto. 

Importante notar que período o fator de utlização das refinarias cresceu para 79%, vindo de 
75% no 1T19 e 76% no trimestre anterior.  Este aumento na utilização do parque de refino é 
importante para a maior diluição dos custos fixos e elevação da rentabilidade.   

A demanda de combustíveis no mercado nacional vinha fraca no ano passado e continuou 
assim no 1T20.  Além disso, ao final de março a produção de derivados, em especial gasolina e 
diesel, já foi reduzida considerando o novo cenário com a restrição na movimentação das 
pessoas.  Neste contexto foi realizada a paralisação da Refinaria de Paulínia (Replan) e de 
outras unidades, visando otimizar a produção. 

 

Exportações puxam as vendas: O volume de derivados vendidos no mercado interno caiu 5,4% 
em relação ao 1T19.  Isso decorreu das fortes reduções nas vendas de gasolina (14,3%), diesel 
(12,6%) e querosene de aviação (11,1%).  Interessante notar o expressivo incremento no 
volume vendido de nafta (49,5%), mostrando um possível aumento nas vendas para a Braskem, 
o que não vinha ocorrendo nos trimestres anteriores. 

 

Petrobras - Refino
mil barris/dia 1T19 4T19 1T20 1T20/4T19 1T20/1T19

Carga Processada 1.740 1.709 1.763 3,2% 1,3%

Produção Total 1.740 1.793 1.836 2,4% 5,5%

Fator de Utilização das Refinarias 75% 76% 79% 3,9% 5,3%

Participação do Óleo Nacional na Carga 92% 92% 91% -1,1% -1,1%

Fonte: Petrobras

Petrobras - Vendas
mil barris/dia 1T19 4T19 1T20 1T20/4T19 1T20/1T19

Diesel 698 697 610 -12,5% -12,6%

Gasolina 385 383 330 -13,8% -14,3%

Óleo Combustível 45 37 41 10,8% -8,9%

Nafta 91 80 136 70,0% 49,5%

GLP 215 228 220 -3,5% 2,3%

QAV 126 121 112 -7,4% -11,1%

Outros 155 179 181 1,1% 16,8%

Total de Derivados 1.715 1.725 1.630 -5,5% -5,0%

Alcoóis e outros 14 3 8 166,7% -42,9%

Gás Natural 338 381 316 -17,1% -6,5%

Total Mercado Interno 2.067 2.109 1.954 -7,3% 5,4%

Exportação 664 866 1.031 19,1% 55,3%

Vendas Internacionais 170 91 89 -2,2% -47,6%

Total Mercado Externo 834 957 1.119 16,9% 34,2%

Total Geral 2.901 3.066 3.073 0,3% 6,0%

Fonte: Petrobras
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O crescimento nas vendas totais da Petrobras no 1T20 (6,0%) ocorreu então pelo salto das 
exportações de 56,2%, já refletindo os esforços de compensar a redução na demanda interna 
por derivados. 

O volume vendido ao exterior concentrou-se em petróleo, cujo montante deu um salto de 
63,2% para 806 mil barris ao dia.  As exportações de derivados também, aumentaram 
expressivamente (35,5%) atingindo 225 mil barris/dia, principalmente de óleo combustível. 

 

 

  

Petrobras - Exportação e Importação
mil barris/dia 1T19 4T19 1T20 1T20/4T19 1T20/1T19

Exportação 660 866 1.031 19,1% 56,2%

  Petróleo 494 647 806 24,6% 63,2%

  Derivados 166 219 225 2,7% 35,5%

Importação 343 357 284 -20,4% -17,2%

  Petróleo 179 154 168 9,1% -6,1%

  Derivados 164 203 116 -42,9% -29,3%

Saldos 660 509 747 46,8% 13,2%

  Petróleo 494 493 638 29,4% 29,1%

  Derivados 166 16 109 581,3% -34,3%

Fonte: Petrobras



 

Página | 4  
 

28 de abril de 2020 

Petrobras 

 
 01 de fevereiro de 2019 

ANÁLISE DE INVESTIMENTO 
RELATÓRIO DE ANÁLISE 

 

 

 

 

  

Petrobras - Resumo dos Resultados Projetados
R$ milhões 2018 2019 2020E 2021E 2022E
Receita Líquida 310.255 302.245 266.375 288.003 310.513
Lucro Bruto 118.687 122.105 93.605 109.344 121.074
Despesas Operacionais -50.453 -29.321 -42.314 -45.390 -48.103

Despesas com Vendas -13.938 -17.746 -16.310 -17.864 -19.300
Desps. Gerais e Administrativas -8.146 -8.368 -8.451 -8.408 -8.398
Outras Rec. (Desps) Operacionais -28.369 -3.207 -17.554 -19.118 -20.405

Resultado Operacional (EBIT) 68.234 92.784 51.290 63.954 72.971
Result. Financ. Líquido -23.498 -34.459 -30.890 -17.629 -14.636
Equivalência Patrimonial 1.919 547 -591 -827 -822

Resultado Antes do I. R e C. Social 46.655 58.872 19.810 45.497 57.513
I.R e Contr. Social -15.462 -16.400 -7.502 -17.229 -21.780
Participações Minoritárias -919 -834 -1.011 -2.322 -2.935
Impairment -7.689 -11.630 0 0 0
Resultado das Operações Descontinuadas 3.194 10.129 0 0 0

Resultado Líquido 25.779 40.137 11.297 25.946 32.799
Lucro por Ação 1,98 3,08 0,87 1,99 2,51
EBITDA 114.852 129.249 85.120 107.962 122.585
Margem Bruta 38,3% 40,4% 35,1% 38,0% 39,0%
Margem EBITDA 37,0% 42,8% 32,0% 37,5% 39,5%
Margem Líquida 8,3% 13,3% 4,2% 9,0% 10,6%
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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