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Resultado 3T21 

Petrobras (PETR4)                                           01/11/2021 

 

OPINIÃO: A Petrobras reportou sólido resultado no 3T21, superando as expectativas. A 

retomada da economia doméstica continua em evolução, o que se reflete na maior demanda por 
seus produtos. A empresa já havia divulgado seu relatório de produção e vendas do 3T21, sem 
grandes surpresas, mas a alta do preço do petróleo (Brent) ao longo dos últimos meses e correção 
de preços de combustíveis no mercado local trouxe forte impacto positivo em seu faturamento e 
em sua geração operacional de caixa. A estratégia de ampliar a extração de petróleo do pré-sal, 
com menor custo, tem sido um sucesso e já superou a faixa de 70% de todo petróleo produzido 
pela empresa, o que está possibilitando reduzir ainda mais seus custos de exploração. Por conta 
deste fator, associado a outras medidas para reduzir despesas, a Petrobras mostrou forte 
evolução de sua margem Ebitda, que saiu de 47% no 3T20 para 50% no 3T21. A China continuou 
sendo seu principal cliente, mas reduziu sua participação na exportação no trimestre. 
 

Principais mercados no exterior 
 

 

 
          Fonte: Petrobras 

 
Por conta da alta do preço do petróleo e dos combustíveis, a Petrobras continua repassando aos 
preços locais a paridade internacional, motivo que têm gerado muito ruído, seja pela população 
como pelo lado político. O presidente Bolsonaro já alertou que não pode e não deve interferir neste 
modelo de mercado, já que a Petrobras é uma empresa de controle misto. No momento está 
sendo estudada uma fórmula de reduzir os preços para o consumidor, que esbarra na redução de 
tributação, o que é um tema que não agrada aos políticos, principalmente governadores, que ficam 
com a maior fatia do bolo. Alguns governos estaduais já se prontificaram a reduzir parcialmente o 
ICMS do diesel, tentando tirar força da votação que está na mão do Senado para tornar o corte do 
imposto estadual mais amplo. Seguimos otimistas com a empresas e aguardamos que o novo 
CEO da Petrobras mantenha a política de paridade de preços internacionais que vinham sendo 
praticadas e o programa de desinvestimentos, conforme anunciado. Seguimos com recomendação 
de compra para suas ações, que são negociadas atualmente a um indicador EV/Ebitda 21 de 3,3x 
e PL21 de 6,2x. 

 
Desempenho: A receita líquida no 3T21 atingiu R$ 122 bilhões, +10% sobre o 2T21 e de +72% 

sobre o 3T20. A evolução foi decorrente, principalmente devido à valorização dos preços do Brent 
(5% no trimestre), repasse de aumento de preços nos derivados no mercado local e maior receita 
com gás natural para uso em termelétricas. Na composição da receita do mercado interno, o diesel 
e gasolina responderam por 71% da receita de vendas de derivados. Com a maior demanda local 
por combustível a Petrobras se viu na necessidade de importar maiores volumes de derivados, o 
que acabou impactando seus custos e influenciando sua geração operacional de caixa. O saldo do 
Ebitda do 3T21 atingiu R$ 61 bilhões, -2% sobre o 2T21 e +82% sobre o 3T20. Vale lembrar que 
no trimestre passado a empresa obteve ganho complementar com a exclusão do ICMS da base de 
cálculo do PIS/COFINS, que não se repetiu e aumentou o saldo Ebitda do2T21. Já o resultado 
financeiro foi afetado por efeitos cambiais, que prejudicou o resultado final do trimestre. Assim, a 
Petrobras contabilizou lucro líquido de R$ 31 bilhões no 3T21, -27% sobre o 2T21 e revertendo o 
saldo negativo de R$ 1,5 bilhão do 3T20. 
                                  

R$ milhões 3T21 2T21 3T20

(Realizado) A B C AxB AxC

Receita Líquida 121.594 110.710 70.730 9,8% 71,9%

Ebitda Ajustado 60.744 61.938 33.440 -1,9% 81,7%

Margem Ebitda 50,0% 55,9% 47,3% - -

Lucro Líquido 31.142 42.855 -1.546 -27,3% -

Margem Líquida 25,6% 38,7% -2,2% - -

Fonte: Empresa
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Avaliação 

 

 
 
 

Comportamento da ação 

 

 

Fonte: Economatica 

 

Código: PETR4

Recomendação:  Compra

Preço Atual: R$ 27,25

Preço Justo: R$ 38,00

Pot. Valorização: +39%

R$ Milhões 2020 2021p 2022p

Vendas Líquidas 272.069,0 378.788,0 397.012,0

Ebitda 126.997,0 187.955,0 193.117,0

Margem% 46,7% 49,6% 48,6%

Lucro Líquido 13.244,0 57.689,0 63.346,0

Margem % 4,9% 15,2% 16,0%

Múltiplos 2020 2021p 2022p

PL x 52,0 6,2 5,7

EV/EBITDA x 6,0 3,3 3,2

Cot/VPA x (atual) - 1,0 -

Dividend Yield % - 5,0 -
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Petrobras  (PETR4)                                                            01/11/2021 

Estrutura de Capital: 

 
Fonte: Petrobras 
 

A relação Dívida Líquida / EBITDA ajustado diminuiu de 2,33x em setembro/20 para 1,17x no trimestre atual, confirmando a antecipação 
da meta de normalizar o endividamento da empresa, que foi absurdamente destroçado no passado com os fortes esquemas de corrupção 
que foram feitos no passado. Com este evento, a Petrobras poderá se tornar mais agressiva na distribuição de proventos aos seus 
acionistas/programas de recompras de ações no mercado em momentos apropriados.  Junto com o resultado a Petrobras anunciou que 
seu Conselho de Administração aprovou o pagamento de nova antecipação da remuneração aos acionistas relativa ao exercício de 2021, 
no valor total de R$ 31,8 bilhões, ou seja, R$ 2,437 bruto por ação preferencial e ordinária em circulação. Com esta distribuição a soma 
dos proventos neste totaliza até o momento o valor de R$ 63,4 bilhões (cerca de US$ 12 bilhões) em antecipação aos acionistas relativo 
ao exercício de 2021. 
 
Estratégia de Negócios: A nossa visão para a Petrobras ainda é de uma profunda transformação no médio prazo, com a venda maciça 
de ativos que não fazem mais parte do planejamento estratégico e foco na aceleração da produção de petróleo no pré-sal e no 
fornecimento de gás para o que o governo chama de choque energético no país. O programa de desinvestimentos deixa claro que a 
busca por ativos de exploração em águas profundas, cujo custo de extração é o mais baixo entre as diferentes modalidades.  
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