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Resultado trimestral 

PETROBRAS 

4T20: diante dos ruídos, observe os fundamentos (mas pondere os riscos!) 
 

A Petrobras divulgou ontem (24) seu resultado do 4T20, em meio a uma série de 
eventos que trouxeram enorme volatilidade ao papel, especialmente nesta semana. 
Comentamos neste relatório os destaques operacionais do trimestre e do ano de 
2020, bem como nossa visão sobre como investidores devem acompanhar os próximos 
acontecimentos face à percepção de aumento de risco. Em resumo, entendemos o 
resultado do trimestre como neutro, na medida em que os resultados não foram tão 
favoráveis nos segmentos de E&P e de Refino, mas itens não recorrentes garantiram 

um EBITDA e lucro líquido expressivos. Foram destaques: (i) a reversão de baixas 
contábeis (impairment, R$ 31 bilhões), (ii) os ganhos com variação cambial (R$ 19,9 
bilhões); e (iii) o ganho com revisão atuarial de planos de pensão e saúde (R$ 13,1 
bilhões). Ainda assim, entendemos a performance do ano de 2020 como positiva, 

dado (i) o aumento recorde na produção de petróleo e gás, (ii) a forte queda nos custos 
de extração, (iii) a relevante geração de caixa operacional de R$ 148 bilhões, um 
crescimento de 46% a/a, (iv) o aumento nas exportações, tanto de petróleo, quanto de 
óleo combustível, e (v) a queda de 13% na dívida bruta, que chegou a 

US$ 75,53 bilhões.  
 

Destaques operacionais. A Petrobras reportou números fortes na produção de 
petróleo e gás natural no ano de 2020, atingindo um volume recorde, apesar dos 

fracos números no 4T20 (-9,1% t/t). O último trimestre do ano concentrou as paradas 
programadas que não puderam ser efetuadas no 2T20 e no 3T20 devido à pandemia. 
Os destaques para a maior produção foram (i) o maior volume em plataformas do 
campo de Búzios (P-74, P-75, P76 e P-77), (ii) a queda menor que a prevista da 
produção em campos como Tupi e Sapinhoá, e (iii) o menor número de intervenções 

necessárias para combate à corrosão por CO2, um problema que já foi muito grave para 
a companhia no passado. As vendas de derivados apresentaram um aumento de 2,3% 

a/a no 4T20, com destaque para as vendas de diesel (+8,2% a/a); no ano, houve queda 
de 4,3% ante 2019. Já o fator de utilização do refino ficou praticamente estável em 

82%. 
 

Destaques Financeiros. No 4T20, a receita líquida aumentou 6% t/t com a 

valorização do Brent e maior demanda por geração termelétrica. No ano, a receita 
líquida atingiu R$ 272 bilhões, -10% ante 2019. Se, por um lado, o aumento das 
exportações (+12%) em 2020 tenha ajudado a mitigar o impacto da queda nas vendas 
de derivados (-16,9%), por outro, a queda nos preços do petróleo tipo Brent em reais 

foi relevante (-35%) e os derivados possuem valor agregado superior ao do petróleo 
bruto exportado. As despesas administrativas apresentaram forte redução de 34% 
ante 2019, ao passo em que as despesas com vendas tiveram um aumento de 41%, 
oriundo de maiores gastos com frete e maiores volumes de exportação. Houve 
expressivo ganho cambial no período, no valor de R$ 19,9 bilhões, dada a valorização 

do real (+7,9%) em relação ao dólar.  
 

Destaques por segmento:  

 
Em E&P, apesar do aumento na produção, a queda de 31% na cotação do Brent no 
4T20 levou a um lucro bruto 7,5% menor ante o 4T19. A mesma dinâmica é vista no 
resultado anual, o que levou o EBITDA do segmento a uma queda de 8,4% ante 2019. 
O custo de extração (lifting cost) foi um dos grandes destaques da performance, 

atingindo US$ 5,23/boe em 2020, ante US$ 7,77 em 2019    (-33%) e uma média de 
US$9,0/boe entre 2015-2019 (-42,2%), demonstrando uma clara tendência de queda, 
que entendemos ser suportada pelo real mais fraco no período (-31%), bem como por 
uma diluição de custos com o aumento no volume, com forte colaboração da 

performance no campo de Búzios.  
 
No segmento de Refino, o lucro bruto sofreu uma redução de 17,4% a/a, como efeito do 
giro de estoques. As despesas operacionais trouxeram a reversão do impairment do 

Comperj (R$ 1,3 bilhão) e ganhos de R$ 2,7 bilhões com a venda da Liquigás. O 
EBITDA do segmento atingiu R$ 12,3 bilhões, uma queda de 38% ante 2019, 

impactado pelos fatores acima, notadamente o giro de estoques, assim como menores 
margens de derivados no mercado doméstico, parcialmente compensadas por maiores 
margens nas exportações.  
 
Já em Gás & Energia, apesar do aumento de 21% t/t no lucro bruto no 4T20, a 
elevação nas despesas operacionais fez com que o lucro operacional diminuísse 
18%. No ano, houve crescimento de 19,6% no EBITDA do segmento, apesar de um 

lucro operacional 76% menor, dada a venda de 90% da TAG ocorrida em 2019. 

PETR3 
Recomendação Compra 

Preço-alvo - 2021E 30,00 

Preço da ação – 24/02/2021 23,78 

Potencial de valorização 26,2% 

 

PETR4 
Recomendação Compra 

Preço-alvo - 2021E 30,00 

Preço da ação – 24/02/2021 24,40 

Potencial de valorização 23% 

 
 

Dados de Mercado     

 em 24/02/2021 

Valor de Mercado R$ bilhões 313,7 

Variação 1 mês % -9,9 

Variação UDM % -16,3 

Variação 2020 % -13,9 

Min. 52 sem. R$ 10,85 

Máx. 52 sem. R$ 31,76 

 
 

 

Fonte: Economatica 

 
1 Diferencial entre o preço do petróleo e os produtos 
dele derivados. 
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Opinião do analista. O trimestre apresentou dados operacionais fracos, como esperado, frente à 
necessidade de manutenções programadas, o que impactou o desempenho do segmento de E&P, bem 
como a demanda reduzida no mercado local, que impactou o segmento de Refino, apesar do ganho com 
estoques. A força dos números do 4T20 veio de diversos elementos não recorrentes, o que se evidencia 
ao observar o resultado de cada segmento, nos levando a ter uma visão de que os números do 
trimestre são bons, mas não excepcionais, como se poderia depreender observando apenas o 
crescimento expressivo (+634%) do lucro líquido no 4T20, apesar de diversos destaques positivos. No 
ano, os números foram positivos, dado o contexto de elevação na produção, redução de custos e 

geração de caixa excepcional, mesmo em um ano afetado pela pandemia com a consequente queda nos 
preços de petróleo.  
 

Olhando para frente, esperamos que o papel siga com uma volatilidade elevada, a depender dos 

próximos desenvolvimentos relacionados à mudança do CEO e, principalmente, do conselho de 
administração. Em suma, por ora mantemos a recomendação de Compra, com o preço alvo de R$ 30,00 
para PETR4 e PETR3 para o final de 2021.  
 

Petróleo. A commodity segue se recuperando, em nossa visão, beneficiada pelo progresso das 

vacinações ao redor do globo, que deve auxiliar na retomada de demanda, bem como pelas condições 
climáticas adversas no estado americano do Texas, que vem afetando a produção e ajudaram a fortalecer 
os preços. A expectativa mais recente da EIA (Energy Information Administration) é de US$ 53,20/barril 
para 2021, com média de US$ 56/barril no primeiro trimestre e US$ 52/barril durante o resto do ano. O 
racional é de que o aumento da oferta de petróleo deve desacelerar o ritmo da atual tendência de queda 
nos estoques globais. A queda nos estoques vem sendo fortalecida pelas condições acima e, 
principalmente, pelos cortes de oferta realizados pela OPEP+, com destaque para os cortes feitos pela 
Arábia Saudita. 
 

Dividendos. O conselho de administração da companhia aprovou o pagamento dividendos, no montante 
de R$ 10,3 bilhões, o que equivale a R$ 0,7874 por ação ON e PN. Esse valor é equivalente a 5% do 
capital social e é dividido em: R$ 5,7 bilhões referente aos resultados do ano passado e R$ 4,6 bilhões da 
conta de retenção de lucros. O pagamento será feito com base na posição acionária do dia 14 de abril, e 
o crédito será feito no dia 29 de abril. O valor representa um dividend yield de 3,2%. 

 

Destaques           

R$ milhões 4T20 t/t a/a 2020 a/a 

Receita líquida 74.972 6,00% -8,31% 272.069 -9,98% 

Lucro bruto 40.360 19,52% 8,92% 123.962 1,52% 

Margem bruta (%) 53,83%  6,1 p.p.  8,5 p.p. 53,83%  8,5 p.p. 

EBITDA  47.043 40,68% 28,78% 142.883 10,55% 

Margem EBITDA (%) 62,75%  15,5 p.p.  18,1 p.p. 62,7%  18,1 p.p. 

Lucro líquido 59.890 -3973,87% 634,58% 7.108 -82,29% 

Margem líquida (%) 79,88%  82,1 p.p.  69,9 p.p. 79,9%  69,9 p.p. 

Fluxo de caixa operacional 37.702 -18,2% 22,8% 37.702 22,8% 

Dívida bruta 392.548 -12,6% 53,5% 392.548 53,5% 

Dívida líquida 328.268 -12,1% 3,3% 328.268 3,3% 

Dívida líquida/EBITDA UDM 2,3x -0,5x -0,2x 2,3x -0,2x 

Fonte: Petrobras e BB Investimentos 

 

Troca no comando: o que vem pela frente? Conforme amplamente noticiado, o movimento de mudança 

do CEO da Petrobras acendeu alertas em relação à governança e à continuidade da estratégia da 
empresa, notadamente no que se refere à manutenção política de preços com paridade internacional, 
bem como a venda de ativos e posicionamento em relação a investimentos (CAPEX). Em nossa visão, o 
fato de a Petrobras ter uma governança fortalecida, desde 2016, com a política de preços inserida no 
estatuto social, bem como ter um conselho tido como técnico, são fatores que ajudam a atenuar os 
ruídos. Assim, iremos destacar o que entendemos como fatores positivos e os principais riscos que estão 
em jogo no momento.  
 

O copo meio cheio. Estamos falando de uma companhia com forte geração de caixa e bom potencial de 
dividendos, principalmente a partir de 2022. A produção vem crescendo ao longo dos últimos anos, ao 
passo em que tanto as despesas administrativas quanto os custos de extração (lifting cost) vêm 

apresentando queda ao longo dos últimos anos, no que entendemos ser o cenário ideal para uma 
empresa de petróleo. Assim, para além dos ruídos políticos, entendemos que investidores podem 
começar a achar os múltiplos correntes atrativos, dado o EV/EBITDA atual de 4,8x, ante a média dos 
últimos dois anos de 5,4x, bem como para a média dos pares internacionais, que são negociados em 
torno de 6,5x. Mas o desconto atual não é gratuito; investidores mais cautelosos podem entender que o 

cenário atual já embute mais riscos do que querem correr, dado que algumas das mudanças que podem 
ser feitas alterariam fortemente os rumos da companhia. Assim, é bom entender o que está em jogo. 
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O que pode dar errado? Apontamos os principais fatores que entendemos essenciais em serem 
mantidos, para investidores acompanharem nas próximas semanas, em relação às assembleias que 

devem ocorrer e possíveis caminhos para a companhia: 
 

i. Manutenção dos diretores executivos, principalmente aqueles ligados à área operacional. Os 

atuais executivos possuem um domínio que não é facilmente substituível, em nossa opinião, e a 
eventual saída destes profissionais seria ruim para os interesses da companhia;  

ii. Manutenção da maior parte dos membros do conselho de administração. O conselho de 

administração tem 11 membros, sendo sete eleitos pelo controlador, três pelos acionistas 
minoritários e uma representante dos funcionários. A convocação de assembleia feita para 
destituir do conselho o atual CEO, Roberto Castelo Branco, promove por consequência a 
destituição de todos os membros, eleitos por voto múltiplo. O controlador afirmou, em ofício, que 
pretende reconduzir todos os conselheiros, mas não há obrigação legal para que assim proceda. 
Logo, entendemos como um risco a eventual substituição dos atuais membros, que têm um 
histórico de defesa dos interesses dos acionistas, notadamente em relação à política de 
preços. Assim, entendemos que os investidores devem acompanhar de perto a assembleia que 

deve ocorrer no final do mês de março; se houver uma substituição de muitos dos integrantes 
por parte do acionista controlador, o risco de mudanças no estatuto fica mais relevante, e o 
principal receio é em relação à política de preços. Uma eventual mudança poderia prejudicar a 
rentabilidade da companhia, não apenas por perder com vendas a preços reduzidos, mas 
também por ter que fazer eventuais importações de combustível com prejuízo, visando evitar 
riscos de desabastecimento no mercado doméstico, como já ocorreu anteriormente.  

iii. Manutenção da política de dividendos. A Petrobras deve aumentar o volume de dividendos a 
serem pagos. Isso deve ocorrer, em nossa opinião, pela regra definida pela atual diretoria, de 
pagar 60% de seu fluxo de caixa operacional quando a dívida bruta atingir US$ 60 bilhões. 
Eventual mudança dessa regra pode prejudicar acionistas que estão posicionados no papel com 
essa perspectiva de maiores dividendos. 

iv. Manutenção dos preços já anunciados. Dada a estabilidade ou elevação nos preços de 
petróleo, investidores devem acompanhar se a correlação de preços no mercado doméstico se 
mantém. Os preços atualmente já estão ligeiramente abaixo da paridade internacional e, se 
houver sinais de que a diferença pode aumentar, ou ocorrerem anúncios de redução sem 
correspondente queda nos preços da commodity, investidores devem se atentar ao movimento 
para decidir se se devem eventualmente diminuir a exposição na companhia, dado o risco 
elevado que tal mudança implicaria para a rentabilidade da companhia. 

v. Venda de ativos. Uma das grandes preocupações para muitos dos investidores, aqui divergimos 
da tese mais consensual no mercado. Entendemos ser maior o valor de uma companhia 
integrada, com receitas mais diversificadas e também menos vinculadas à volatilidade dos 
preços de petróleo. Neste sentido, vale pontuar que a Petrobras, até o momento, não ampliou de 
forma substantiva seu portfólio para além dos combustíveis fosseis. E esse é o caminho que boa 
parte das empresas internacionais têm seguido, de olho em transição energética, em energias 
renováveis, e em estarem posicionadas desde o começo em um setor que deve crescer muito 
nos próximos anos. A Petrobras vem deixando esse assunto de lado, e esse momento de 
mudanças pode ser propício para corrigir essa lacuna, pensando na perenidade dos negócios. 
Assim, mesmo em um cenário de interrupção de algumas das vendas de ativos, não vemos 
motivos para pessimismo, dado que o movimento de geração de caixa da companhia, mantido 
no atual ritmo, será suficiente para promover a continuidade da desalavancagem: esperamos 
que a dívida líquida/EBITDA atinja 1,6x em 2022, mesmo sem desinvestimentos. 

 
Em resumo, apesar do aumento na percepção de risco, observamos bons motivos para seguir 
otimistas com o papel e, por isso, mantemos a recomendação de Compra, com o preço alvo de R$ 
30,00 para PETR4 e PETR3 para o final de 2021. Ainda assim, conforme evidenciado pelos argumentos 
acima, investidores devem acompanhar de perto os próximos movimentos da companhia, em especial a 

recondução dos membros do conselho de administração e diretoria executiva, pois alterações na 
composição podem trazer mudanças não necessariamente bem-vindas sob o ponto de vista do investidor, 
já que podem envolver a alteração de estratégias que têm trazido um retorno positivo. 
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INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 

Este é um relatório público e foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. (“BB-BI”). As informações e opiniões aqui contidas foram 

consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Embora tenham sido tomadas todas 

as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não sejam incertas ou equivocadas, no momento de sua publicação, o BB-

BI não garante que tais dados sejam totalmente isentos de distorções e não se compromete com a veracidade dessas informações. Todas as 

opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e derivam do julgamento de nossos analistas de valores 

mobiliários (“analistas’), podendo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções 

da empresa, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal 

mudança. Quaisquer divergências de dados neste relatório podem ser resultado de diferentes formas de cálculo e/ou ajustes. 

 
Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve 

ser interpretado como material promocional, recomendação, oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores 

mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É recomendada a leitura dos prospectos, regulamentos, editais e demais documentos descritivos 

dos ativos antes de investir, com especial atenção ao detalhamento do risco do investimento. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais 

estão sujeitos a riscos de perda superior ao capital investido. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O BB-BI não garante 

o lucro e não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas nesse material. 

É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.  

 

Nos termos do art. 22 da ICVM 598, o BB-Banco de Investimento S.A declara que:  

 

1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou 

com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o 

Conglomerado Banco do Brasil S.A (“Grupo”) pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) 

analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse 

dessa(s) empresa(s). 

 

2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas 

poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir 

participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e 

intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. 

 

3 – O Banco do Brasil S.A. detém indiretamente 5% ou mais, por meio de suas subsidiárias, de participação acionária no capital da Cielo S.A, 

companhia brasileira listada na bolsa de valores e que pode deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias listadas 

cobertas pelo BB–Banco de Investimento S.A. 

 

Declarações dos Analistas 

 

O(s) analista(s) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que: 

 

1 - As recomendações 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 ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo. 

 

2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem remuneração adicional por serviços 

prestados para a(s) companhia(s) emissora(s) objeto do relatório de análise ou pessoas a ela(s) ligadas. 

 

O(s) analista(s) declara(m), ainda, em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório: 

 

Analistas 
Itens 

3 4 5                 6 

Daniel Cobucci - - - - 

 - - - - 

 

3 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores 

mobiliários de emissão da(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

4 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à(s) companhia(s) 

emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

5 – O(s) analista(s) tem vínculo com pessoa natural que trabalha para a(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste 

relatório.  

 

6 - O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, estão, direta ou indiretamente envolvidos na aquisição, alienação ou intermediação de valores 

mobiliários da(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

RATING 

 

“RATING” é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de 

recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. “O investidor 

não deve considerar em hipótese alguma o “RATING” como recomendação de Investimento. 
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Henrique Tomaz, CFA  José Roberto dos Anjos      

htomaz@bb.com.br  

 robertodosanjos@bb.com.br  

     

Richardi Ferreira        

richardi@bb.combr  

     BB Securities Asia Pte Ltd - Singapore 

      6 Battery Road #11-02  

Equipe de Vendas        Singapore, 049909 

Gerente - Henrique Reis  Contatos      
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   Managing Director  
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Denise Rédua de Oliveira      Zhao Hao, CFA hao.zhao@bb.com.br  
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Marcela Andressa Pereira        
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