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Petrobras (PETR4 – Compra) 

Uma conjunção de fatores negativos 

Os resultados da Petrobras no 1T20 foram impactados pelas medidas de distanciamento 
social, queda das cotações do petróleo e a redução dos preços no mercado interno.  Mesmo 
assim, a empresa apresentou bons números operacionais, considerando a situação.  Isso 
ocorreu pelas diminuições expressivas dos custos de extração e das despesas exploratórias 
e com pesquisas.  Porém, os investidores devem ter claro que as dificuldades para a empresa 
não se limitarão ao trimestre passado.  No 2T29, o desafio será ainda maior, com a 
persistência das baixas cotações do petróleo, fortíssima diminuição do consumo nacional de 
derivados e maior valorização do dólar.  Acreditamos que quando forem relaxadas as 
medidas de confinamento, possivelmente no próximo mês, a Petrobras poderá retomar sua 
trajetória de resultados positivos e desinvestimentos, permitindo a contração da dívida e a 
volta à distribuição de proventos.  Nossa recomendação para PETR4 é de Compra com Preço 
Justo de R$ 26,00 (potencial de alta em 52%).  Esta ação caiu 43,2% neste ano, bem mais que 
o Ibovespa, cuja desvalorização no período foi de 32,9%.  A cotação de PETR4 no último 
pregão estava 45,1% abaixo da máxima alcançada em 2020 e 58,1% acima da mínima. 

Temos que destacar os seguintes pontos da Petrobras: 

 Vendas das refinarias: A empresa vê o refino como relativamente resiliente neste 
momento de crise e não espera que a queda no preço do petróleo possa inviabilizar as 
vendas.  Segundo a diretoria, há competição pelos ativos.  Eles esperam que ocorram 
algumas ofertas vinculantes no segundo semestre deste ano; 

 Produção: No 1T20, o volume produzido cresceu 14,6% em relação ao mesmo período 
de 2019.  Isso ocorreu pelo crescimento da produção nas plataformas instaladas nos 
dois últimos anos, sendo que somente elas já produzem mais de 800 mil barris ao dia.  
No entanto, em abril, com os efeitos da pandemia (queda na demanda, hibernações de 
plataformas e restrições de embarque), a produção média foi 7,8% menor que no 1T20 
(queda de 180 mil b/d). Em 2020, entrará em operação a plataforma P-70, que vai 
operar no campo de Atapu (pré-sal da Bacia de Santos); 

 Investimentos: Foram investidos no 1T20 um total de US$ 2,4 bilhões, 6,1% mais que 
no 1T19.  Para 2020, estão previstos investimentos de US$ 8,5 bilhões, sendo que 
antes da crise eram estimados US$ 12 bilhões; 

 Participação no mercado: A Petrobras vem buscando aumentar sua participação nas 
vendas no mercado interno, mas não vem obtendo sucesso nisso nos últimos 
trimestres.  No 1T20, o market share nas vendas de diesel ficou em 76%, oito pontos 
percentuais menos que no 1T19.  Na gasolina, a participação no 1T20 ficou em 72%, 
com diminuição também de 8 pp; 

 Utilização das refinarias: Foi de 79% no 1T20, 4 pp maior que no mesmo trimestre do 
ano passado, mas em abril, a contração da demanda levou este número para apenas 
60%.  Isso vai determinar a um forte aumento dos custos unitários do refino no 2T20; 

 Exportações: Em abril, a Petrobras bateu um recorde ao exportar uma média de 1 
bilhão de b/d, volume 24,1% maior que no 1T20.  Este dado, ao lado da redução na 
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Dados da Ação
Cotação atual (R$) R$ /ação 17,15
Preço justo  R$ /ação 26,00
Potencial % 52
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) 1.639
Valor de Mercado 223.708

Desempenho da Ação Dia Ano 52 Sem.
PETR4 -1,4% -43,2% -31,6%
Ibovespa -1,8% -32,9% -15,4%
Cotação de 15/05/2020

Principais Múltiplos 2019 2020E 2021E
P/L (x) 10,1 19,8 8,6
VE/EBITDA (x) 4,5 6,8 4,5
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 (%) 4,7 1,3 2,9

Retorno Dividendo (%) 4,7 1,3 2,9
Cotação/VPA (x) 0,8 0,7 0,7

Figura 1: Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica.

Fonte: Economatica. Projeções: Planner Corretora.
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utilização das refinarias, mostra como está fraca a demanda por combustíveis no 
mercado interno; 

 Unitização: A assinatura dos Acordos de Equalização de Gastos e Volumes das jazidas 
compartilhadas nas áreas de Lula, Sépia e Atapu, permitirá à Petrobras aumentar suas 
participações e se beneficiar mais da produção nestes campos que são muito 
produtivos. Porém, a empresa deverá pagar US$ 472 milhões para as outras empresas 
consorciadas no 2S20. 

Uma conjunção de fatores negativos: Os resultados da Petrobras no 1T20 mostraram grandes 
perdas derivadas da desvalorização do real e da queda nas cotações do petróleo, que elevaram 
sobremaneira o custo financeiro e determinaram uma grande perda no valor dos ativos 
(impairment).  Além disso, a empresa sofreu uma forte perda de margem operacional, em 
consequência das quedas das vendas, da cotação do petróleo exportado e dos preços no 
mercado interno. 

No 1T20, a Petrobras sofreu um prejuízo de R$ 48,5 bilhões (R$ 3,72 por ação), contra 
números positivos no trimestre anterior (R$ 8,2 bilhões) e no 1T19 (R$ 4,0 bilhões).  O 
resultado líquido recorrente no 1T20, sem os efeitos extraordinários do período, foi negativo 
em R$ 4.637 milhões (R$ 0,36/ação). 

 

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 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. 

Petrobras - Resultados Trimestrais 
R$ milhões 1T19 4T19 1T20 1T20/4T19 1T20/1T119

Receita Líquida 70.856 81.771 75.469 -7,7% 6,5%

Lucro Bruto 24.833 37.056 31.615 -14,7% 27,3%

Margem Bruta 35,0% 45,3% 41,9% -3,4 pp 6,8 pp

EBITDA 27.487 36.529 37.504 2,7% 36,4%

Margem EBITDA 38,8% 44,7% 49,7% 5,0 pp 10,9 pp

Resultado Financeiro -8.419 -6.590 -21.178 221,4% 151,6%

Impairment 26 -9.139 -65.301 614,5% -

Lucro Líquido 4.031 8.153 -48.523 - -

Fonte: Petrobras
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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. 

 

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. 

A empresa sofreu com as fortes quedas, na cotação do petróleo (20,5%) durante o 1T20, e dos 
preços médios dos derivados vendidos no mercado interno (-7,1%).  Com isso, a margem bruta 
no trimestre caiu 3,4 pp, mesmo com a expressiva redução nos custos. 

No 1T20, os custos de extração (lifting cost) com participações governamentais e afretamentos 
em dólares caíram 23,6%, em relação ao 4T19 e 36,3% na comparação com o 1T19.  No pré-
sal, o lifting cost sem participações governamentais foi de US$ 4,52 por barril, valor 33,5% 

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

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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menor que no mesmo 1T19 (-10,0% no trimestre).  Esta redução de custos ocorreu por conta 
da maior participação do petróleo proveniente do pré-sal, que tem custo menor de extração, e 
da desvalorização do real. 

 

O custo de refino no 1T20 foi de R$ 9,87 por barril, valor 1,8% maior que no 4T19 e 1,3% acima 
do 1T19.  O maior custo decorreu do menor volume vendido e das maiores despesas com 
pessoal, em consequência da greve ocorrida em fevereiro/20. 

A Petrobras tem conseguido conter suas despesas operacionais.  No 1T20, o as despesas com 
vendas, gerais e administrativas ficaram estáveis em relação ao trimestre anterior (-0,1%), mas 
cresceram 39,9% na comparação com o 1T19.  Este aumento ocorreu pelo salto (+97,3%) nas 
despesas com materiais, serviços, aluguéis e outros.  Por outro lado, as contrações nas 
despesas exploratórias (-28,4% comparado ao 1T19) e com pesquisa e desenvolvimento (-
18,7%) contribuíram positivamente para os números do 1T20. 

A forte queda das cotações do petróleo no trimestre e uma visão mais negativa para os preços 
futuros do produto, levaram a Petrobras a contabilizar no 1T20 uma perda muito elevada (R$ 
65,3 bilhões) no valor de seus ativos.  As perdas foram de R$ 57,6 bilhões nos campos 
produtores, R$ 6,6 bilhões com a hibernação de plataformas em águas rasas e R$ 1,1 bilhão em 
outros ativos. 

O resultado financeiro negativo no 1T20 (R$ 21,2 bilhões), foi determinado pela redução de 
51,8% das receitas em relação ao trimestre anterior, aumento das despesas (39,4%) e pelo 
salto na variação cambial negativa, que somou R$ 14,6 bilhões. 

Endividamento cresceu: Ao final do 1T20, a dívida líquida em reais da Petrobras era de R$ 
380,2 bilhões, 19,6% maior que no 4T19 e 2,1% acima do mesmo trimestre do ano passado.  
Este aumento pode ser explicado pelo impacto da desvalorização do real na dívida denominada 
em moeda estrangeira e as captações realizadas para aumento da liquidez.  A relação dívida 
líquida/EBITDA no 1T20 era de 2,7x, vindo de 2,5x no trimestre anterior e 3,2x no 1T19. 

Vale lembrar que ao final de março, a Petrobras tomou linhas de crédito rotativo no valor 
próximo de R$ 45 bilhões, destinadas a aumentar sua liquidez neste momento de crise. 

O prazo médio dos financiamentos no 1T20 ficou em 9,7 anos, maior que o verificado no 1T19 
(9,4 anos).  O custo médio dos financiamentos 16,1no trimestre situou-se em 5,6% ano contra 
6,0% a.a. no mesmo período de 2019. 

O total de financiamentos e arrendamentos vencíveis ente abril e dezembro/20 era de US$ 7,7 
bilhões, com um caixa ao final de março em US$ 16,1 bilhões. 

Petrobras - Custos
 1T19 4T19 1T20 1T20/4T19 1T20/1T119

Lifting Cost c/ Part. Gov. e Afretamentos - US$/barril22,73 18,94 14,47 -23,6% -36,3%

Custo de Refino - US$/barril 2,59 2,29 2,26 -1,3% -12,7%

Custo de Refino - R$/barril 9,74 9,70 9,87 1,8% 1,3%

Fonte: Petrobras
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Petrobras - Endividamento
R$ milhões 1T19 4T19 1T20 1T20/4T19 1T20/1T119

Dívida Bruta  (sem Arrendamentos) 307.099 254.982 346.764 36,0% 12,9%

Arredamentos Mercantis 105.979 96.177 117.153 21,8% -

Dívida Bruta Total 413.078 351.159 463.917 32,1% 12,3%

Caixa 40.846 33.294 83.730 151,5% 105,0%

Endividamento Líquido 372.232 317.865 380.186 19,6% 2,1%

Dívida Líquida/EBITDA 3,2x 2,5x 2,7x - -

Fonte: Petrobras

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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