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Petrobras Distribuidora (BRDT3 – 

Compra) 

Os impactos da pandemia no semestre 

Os resultados da Petrobras (BR) Distribuidora no 1T20 mostraram quedas nas vendas, 
receitas e margens, em relação ao mesmo trimestre de 2019.  Isso foi consequência das 
perdas derivadas das medidas que restringiram a circulação de veículos e pessoas para 
combater à pandemia de Covid-19, que ocorreram a partir da segunda quinzena de março, 
além da forte redução nos preços dos combustíveis.  A queda das margens no 1T20 só não foi 
maior, devido aos ganhos proporcionados pela expressiva redução de despesas 
operacionais, já refletindo as medidas tomadas pela empresa neste sentido desde o final de 
2019.  As contrações na demanda e nos preços ainda vão impactar negativamente os 
resultados do 2T20.  Porém, a empresa informou que em junho as vendas de diesel já estão 
voltando ao nível pré-crise, o que é uma boa notícia.  Com estas expectativas, reduzimos 
nosso Preço Justo das ações da Petrobras Distribuidora de R$ 36,50 para R$ 31,00, 
mantendo a recomendação de Compra.  Em 2020, BRDT3 caiu 25,4% e o Ibovespa teve uma 
desvalorização de 19,8%.  A cotação de BRDT3 no último pregão (R$ 22,42) estava 28,8% 
abaixo da máxima alcançada neste ano e 69,7% acima da mínima. 

É importante destacar os seguintes pontos da Petrobras Distribuidora:  

 Próximos resultados: As vendas no 2T20 serão muito fracas, devido aos impactos da 
restrição da circulação de veículos determinada pelos governos para combater a 
pandemia.  Segundo os dados do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de 
Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom), o volume vendido pela BR em abril/20 
caiu 20,5% em relação a março.  Em maio, a empresa já viu sinais de recuperação, com 
vendas 10% acima das verificadas em abril.  Ainda segundo a BR, agora em junho as 
vendas de diesel já estão retornando para o nível pré-crise e os combustíveis do ciclo 
Otto (gasolina, etanol e GNV) estão com queda de 15% em relação ao patamar 
anterior à crise.  Em abril e maio ainda ocorreram quedas nos preços dos combustíveis, 
levando a perdas de estoques.  Em junho os preços voltaram a subir.  Assim sendo, 
vemos os resultados da BR Distribuidora melhorando somente no segundo 
semestre/2020; 

 Inadimplência: A empresa examinou detidamente a situação de todos seus clientes, 
buscando a melhor forma de ajudá-los neste momento de crise.  Depois de muitas 
negociações, os atrasos estão normais; 

 Reduções de custos: No 1T20, as despesas operacionais caíram 18,5% em relação ao 
mesmo período do ano passado.  Isso já foi reflexo das várias medidas tomadas pela 
empresa desde o final do ano passado para reduzir custos e despesas, aproximando 
sua rentabilidade das outras distribuidoras de combustíveis nacionais; 

 Rentabilidade: O EBITDA/m³ ficou em R$ 59,3 no 1T20, valor que segundo a empresa 
poderia ficar próximo do nível alcançado no 4T19 (R$ 95/m³), se não fossem as perdas 
de estoques sofridas no trimestre; 

Luiz Francisco Caetano, CNPI 

lcaetano@planner.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 22,42

Preço justo  R$ /ação 31,00

Potencial % 38

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) 191
Valor de Mercado 26.119

Desempenho da Ação Dia Ano 52 Sem.
BRDT3 0,1% -25,4% -7,5%
Ibovespa -2,0% -19,8% -5,6%
Cotação de 12/06/2020

Principais Múltiplos 2019 2020E 2021E
P/L (x) 15,8 47,3 21,0

VE/EBITDA (x) 11,3 19,7 9,8

ROE (%) 24,9 6,1 12,9

Div. Liq./EBITDA (12m) (x) 1,4 2,7 1,3

Receita Líquida (R$ mm) 94.985 79.519 96.891

Lucro Líquido (R$ mm) 2.211 552 1.243

Margem Bruta (%) 6,3 5,2 6,4

Margem EBITDA (%) 3,3 1,9 3,2

Margem Líquida (%) 2,3 0,7 1,3

Payout (%) 50,8 50,0 50,0

Retorno Dividendo (%) 4,3 1,1 2,4

Cotação/VPA (x) 3,2 2,9 2,9

Figura 1: Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica.

Fonte: Economatica. Projeções: Planner Corretora.
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 Adiamento do pagamento de proventos: No dia 9/junho, a BR informou que 
postergou para até 30 de dezembro o pagamento dos proventos que seriam feitos 
ainda no primeiro semestre deste ano.  O valor destes proventos é de R$ 590,2 
milhões (R$ 0,51 por ação), equivalentes a 2,3% da cotação atual de BRDT3.  Este total 
é composto de JCP já declarados (R$ 540,3 milhões) e mais R$ 49,8 milhões na forma 
de dividendos, que seriam propostos à Assembleia de acionistas.  Apesar de possuir 
caixa suficiente, a empresa aguarda uma maior clareza no ambiente econômico para 
efetuar este pagamento; 

 Dívida da Eletrobras: Os resultados da empresa foram muito beneficiados em 2018 e 
2019 pelo recebimento dos Instrumentos de Confissão de Dívida (ICDs) da Eletrobras 
e várias de suas subsidiárias, cujo total era de R$ 4,6 bilhões a ser pago em 36 
prestações mensais.  Em 2019, a BR recebeu R$ 2,6 bilhões.  Em 2020, até maio, foram 
recebidos R$ 188 milhões, valor que deve atingir R$ 432 milhões no total do ano; 

 Venda de ativos: A Petrobras Distribuidora está buscando negociar vários de seus 
ativos, para melhorar a liquidez financeira e focar no negócio de distribuição de 
combustíveis.  Neste mês, a empresa fechou a venda da CDGN Logística por R$ 25,8 
milhões para o MDC I Fundo de Investimento.  A negociação de sua subsidiária 
Stratura, que é a maior distribuidora de asfaltos no Brasil, está em andamento e deve 
ser concluída em breve. Além disso, a BR está recebendo propostas e definindo o 
modelo para venda de vários de seus imóveis. 

Primeiros efeitos da crise: Os resultados da Petrobras Distribuidora no 1T20 apresentaram 
redução nas vendas, receita, margens e no lucro líquido, na comparação com o mesmo 
trimestre do ano passado.  Estes números já contêm os primeiros efeitos da redução na 
demanda devido às medidas de distanciamento social, que começaram na segunda quinzena 
de março.  A acentuada diminuição nos preços dos combustíveis, em função da forte queda nas 
cotações do petróleo, levou a perdas com estoques, em parte compensada por operações de 
hedge. 

 

O volume total vendido pela BR Distribuidora no 1T20, sempre comparando ao 1T19, caiu 
5,9% e a empresa atribuiu às restrições de movimentação, cerca de 58% da queda nas vendas 
verificada entre os dois períodos.  Os piores desempenhos no período vieram de combustíveis 
para aviação (queda de 12,7%), óleo combustível (-12,2%) e coque (-11,3%).  No diesel, 
combustível que representa 40,3% das vendas da BR Distribuidora, o volume caiu 7,0%, o 

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

Receita Líquida 22.432 24.148 21.188 -12,3% -5,5%

Lucro Bruto 1.590 1.685 946 -43,9% -40,5%

Margem Bruta 7,1% 7,0% 4,5% -2,5 pp -2,6 pp

EBITDA Ajustado 860 947 545 -42,4% -36,6%

Margem EBITDA 3,8% 3,9% 2,6% -1,3 pp -1,3 pp

Lucro Líquido 477 96 234 143,8% -50,9%

  

Vendas Totais - milhões m³ 9.765 9.929 9.191 -7,4% -5,9%

EBITDA/M³  Vendido 88,1 95,4 59,3 -37,8% -32,7%

Fonte: Petrobras Distribuidora
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menor percentual entre os principais produtos.  Entre os segmentos da empresa, as vendas 
diminuíram na Rede de Postos (6,5%), nos Grandes Clientes ou B2B (3,1%) e Aviação (12,7%). 

A participação de mercado da BR no 1T20 foi de 25,6%, percentual semelhante ao trimestre 
anterior, com ganho de 0,5 ponto percentual no segmento B2B e perdas em aviação (0,1 pp) 
Rede de Postos (0,3 pp). 

 

A margem bruta no 1T20 caiu 2,6 pp em relação ao 1T19, principalmente devido à queda nas 
cotações do petróleo, com impacto direto nos preços dos combustíveis nas refinarias da 
Petrobras, ocasionando perdas severas nos estoques. 

As despesas operacionais totais no 1T20 (R$ 861 milhões) foram 18,5% menores que no 1T19, 
o que impactou positivamente o resultado.  Isso ocorreu devido aos menores gastos com 
pessoal (R$ 141 milhões) e de serviços contratados (R$ 28 milhões).  Neste número não está 
somado o resultado positivo do hedge (R$ 416 milhões) no trimestre.  Este ganho compensou 
parte das perdas de margem operacional. 

 seria 

 

Fonte: Petrobras Distribuidora 

Petrobras Distribuidora - Resultados por Segmento
R$ milhões 1T19 1T20 Var.

Vendas    

   Rede de Postos 5.300 4.956 -6,5%

   Grandes Consumidores 3.512 3.402 -3,1%

   Aviação 953 833 -12,6%

Receita Líquida  

   Rede de Postos 13.061 12.601 -3,5%

   Grandes Consumidores 7.279 6.580 -9,6%

   Aviação 2.216 2.157 -2,7%

EBITDA Ajustado  

   Rede de Postos 563 305 -45,8%

   Grandes Consumidores 399 267 -33,1%

   Aviação 69 86 24,6%

Fonte: Petrobras Distribuidora
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O EBITDA por metro cúbico vendido foi de R$ 59,3 no 1T20, valor 32,7% menor que no 1T19, 
devido aos maiores custos, principalmente dado pelas perdas com estoques, em parte 
compensado por menores despesas operacionais. 

O resultado financeiro no 1T20 foi negativo em R$ 96 milhões, contra um número positivo de 
R$ 272 milhões no mesmo trimestre do ano passado.  Isto se deve à forte redução das receitas 
financeiras (80,6%) e maiores variações cambiais líquidas negativas (469,2%). 

Endividamento: A dívida líquida da BR Distribuidora ao final do 1T20, era de R$ 3,9 bilhões, 
valor 65,1% maior que no 1T19, mas 11,1% abaixo daquela verificada no trimestre anterior.  A 
relação dívida líquida/EBITDA no 1T20 foi de 1,4x, mesmo número do trimestre anterior e bem 
maior que os 0,9x no 1T19.  O aumento do endividamento bruto no trimestre (46,4%), ocorreu 
principalmente devido à captação de R$ 3,5 bilhões realizada para o pagamento de debêntures 
vencíveis em abril/2020 (R$ 3.597 milhões em valores de março/20). 

 

Para melhorar sua liquidez neste momento de crise, a empresa captou R$ 2,0 bilhões (R$ 480 
milhões durante o 1T20 e R$ 1,5 bilhão em abril), sendo que o pagamento, para a maioria dos 
recursos obtidos, será feito em abril/2021. 

O custo médio do endividamento da BR era de 5,0% ao ano no 1T20, comparado a 6,9% no 
1T19 e 6,0% no trimestre anterior.  O prazo médio do endividamento no 1T20 era muito baixo 
(2,0 anos) menor que os 2,2 anos do 1T19.  O total das dívidas vencíveis no curto prazo (12 
meses) representava 47% do endividamento total no 1T20, indicando a necessidade de gestão 
deste perfil. 

  

Petrobras Distribuidora - Endividamento
US$ milhões Mar/19 Dez/19 Mar/20 1T20/4T19 1T20/1T19

Dívida Bruta 6.375 6.775 9.920 46,4% 55,6%

  - Financiamentos 5.434 5.957 9.531 60,0% 75,4%

  - Cessão de direitos creditórios 18 0 0 - -

   - Arrendamentos mercantis 923 818 810 -1,0% -12,2%

   - Swap 0 0 -421 - -

Caixa 3.849 2.362 5.997 153,9% 55,8%

FIDC 150 0 0 - -

Dívida Líquida 2.376 4.413 3.923 -11,1% 65,1%

Dívida Líquida/EBITDA 0,9x 1,4x 1,4x   

Fonte: Petrobras Distribuidora
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Petrobras Distribuidora - Resumo dos Resultados Projetados
R$ milhões 2018 2019 2020E 2021E 2022E
Receita Líquida 97.770 94.985 79.519 96.891 104.579

Lucro Bruto 5.856 5.958 4.136 6.241 6.999

Despesas Operacionais -3.469 -4.607 -3.053 -3.975 -4.310

Desps. Gerais, Administrativas e com Vendas -3.713 -3.885 -3.099 -3.368 -3.643

Outras Rec. (Desps) Operacionais 244 -722 46 -606 -666

Resultado Operacional (EBIT) 2.387 1.351 1.083 2.266 2.689

Result. Financ. Líquido 2.423 1.950 -223 -421 -399

Equivalência Patrimonial -1 2 -1 0 0

Resultado Antes do I. R e C. Social 4.809 3.303 859 1.845 2.290

I.R e Contr. Social -1.616 -1.092 -307 -602 -758

Resultado Líquido 3.193 2.211 552 1.243 1.531

Lucro por Ação 2,74 1,90 0,47 1,07 1,31

EBITDA 2.558 3.105 1.544 3.052 3.511

Margem Bruta 6,0% 6,3% 5,2% 6,4% 6,7%

Margem EBITDA 2,6% 3,3% 1,9% 3,2% 3,4%

Margem Líquida 3,3% 2,3% 0,7% 1,3% 1,5%

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. 
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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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