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Resultados trimestrais

PETROBRAS
1T19: resultado fraco com queda na produção total de petróleo e menor margem bruta
A Petrobras divulgou ontem (07) um fraco resultado no 1T19, em nossa opinião. A
queda nos preços do Brent e a queda na produção total levaram a um decréscimo de
14% na receita líquida, enquanto a redução de outras despesas operacionais foi o
principal catalisador para suportar o aumento do lucro líquido. Do lado positivo,
destacam-se (i) maior controle de custos, (ii) a queda no custo de extração e (iii) a
geração de FCF contínua, apesar de reduzida neste 1T19, em R$ 12,1 bi (-7% a/a).
Destaques operacionais. No trimestre, a produção de petróleo, LGN e gás natural
diminuiu 4% no trimestre e 5% a/a, para 2.460 mbpd, principalmente devido a paradas
para manutenção de plataformas e vendas de ativos. No entanto, as três novas
plataformas iniciadas em 2019 compensam parcialmente tal declínio, e os dados
divulgados da produção de abril de 2,6 mbpd sinalizam que a meta de produção de 2,8
mbpd para 2019 é viável. Outro destaque foi o declínio de 9% a/a nos custos de
extração em dólar. No Refino, a queda de 6% na receita líquida foi liderada pelas
menores vendas de Diesel (-11%) e Gasolina (-5%), sinalizando que importadoras estão
sendo capazes de importar mais no cenário atual e a Petrobras está tendo dificuldades
para recuperar market share. O fator de utilização de refino em 75% é uma leve melhora
em relação ao último trimestre (de 72%), embora abaixo dos níveis habituais, acima de
80%. No segmento de Gás e Energia, o volume de vendas ficou estável em relação ao
ano anterior, uma vez que o aumento no segmento não termelétrico foi compensado
pela menor demanda em plantas de fertilizantes (processo de desativação em curso).
Destaques Financeiros. A receita líquida veio fraca, em R$ 80 bilhões (-13% q/q),
afetada pelo declínio de 16% tanto nas receitas de E&P como nas receitas de Refino,
prejudicadas por menores preços de brent e menores vendas, respectivamente. No
entanto, o forte declínio nas despesas operacionais (-38% q/q) ajudou o EBITDA, que
atingiu R$ 27,5 bilhões (-5,7% t/t e + 7% a/a). Essa queda no SG&A atingiu R$ 8,9
bilhões, explicada principalmente por: (i) redução de impairment; (ii) menor
provisionamento para perdas; e (iii) venda de empresas de distribuição no Paraguai. No
segmento de Gas & Energia, o maior resultado operacional (+97% a/a) foi resultado de
menores despesas com vendas e o efeito de provisões para perdas ocorrido no 1T18.
No segmento de Distribuição, houve queda na receita líquida, porém com margens
superiores. Veja nosso relatório completo sobre a BR Distribuidora aqui.
Opinião do analista. Vemos o trimestre atual como negativo individualmente, mas
reconhecemos que a maioria dos números sinaliza potencial à frente. Conforme
mencionado em nossos relatórios anteriores, acreditamos em um crescimento de
produção de cerca de 11% em 2019, e o atual ramp up de novas plataformas indica a
viabilidade de tais níveis. Os resultados deste trimestre vieram com menos “poluição”
(itens especiais representaram R$ 0,6 bilhão, ante R$ 6,3 bilhões no 4T18), enquanto,
no lado operacional, a crescente participação nos campos do pré-sal e os menores
custos de extração pavimentam um caminho para crescimento mais sólido à frente.
Quanto à alavancagem, a dívida líquida/EBITDA alcançou 3,2x, afetada pelo IFRS 16,
mas ao remover esse efeito o índice é de 2,4x. Por enquanto, mantemos a
recomendação Market Perform e o preço-alvo de R$ 27,00 por ação para PETR4 em
YE19.
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Destaques
R$ milhões
Receita líquida

1T19

4T18

1T18

q/q

y/y

79,999

92,720

74,461

-13.72%

7.44%

Lucro bruto

26,424

31,503

26,773

-16.12%

-1.30%

Margem bruta (%)

33.03%

33.98%

35.96%

- 0.9 p.p.

- 2.9 p.p.

EBITDA

27,487

29,160

25,669

-5.74%

7.08%

Margem EBITDA (%)

34.36%

31.4%

34.5%

2.9 p.p.

- 0.1 p.p.

Lucro líquido

4,031

2,102

6,961

91.77%

-42.09%

Margem líquida (%)

5.04%

2.3%

9.3%

2.8 p.p.

- 4.3 p.p.
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Disclaimer
INFORMAÇÕES RELEVANTES
Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com
base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente,
que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do
julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as
projeções da empresa. 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 uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou
outros instrumentos financeiros. 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 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 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, participação acionária no capital da Cielo S.A. (cuja
participação é detida pelo BB – Banco de Investimento S.A.) e do IRB Brasil Re, companhias brasileiras listadas na bolsa de valores que podem
deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias listadas cobertas pelo BB – Banco de Investimento S.A.
Informações Relevantes – Analistas
O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório (“Analistas de investimento”), declara(m) que:
1 - As recomendações contidas neste 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 o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas.
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4
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3 – O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações
e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise.
4 – Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à
companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório.
5 – O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise.
6 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não
implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança.
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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