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Resumo do projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/UFRJ como parte 

dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro de Petróleo. 
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A Petrobras atua nos mais diversos elos da cadeia energética no Brasil e no mundo, mas 

seu foco principal são os setores de Exploração & Produção (E&P) de petróleo bruto e o 

seu refino. Como parte do esforço exploratório necessário ao desenvolvimento dos 

campos localizados no Pré-Sal, a partir de 2010, a estatal passou a contrair volumosas 

dívidas, que se acumularam e ameaçam o futuro da empresa. Essa situação insustentável 

torna-se ainda mais crítica a partir de 2014, com a crise da indústria petrolífera, fazendo 

com que a Petrobras adotasse uma nova estratégia de venda de ativos – os 

“desinvestimentos” – a fim de obter os recursos necessários à amortização da dívida. 

O objetivo do projeto é apresentar a evolução dessa nova política para, ao fim, avaliar 

quais são os principais critérios utilizados na escolha dos ativos listados para venda e se 

contribuirão efetivamente para o saneamento das dívidas da empresa ou se apenas são 

uma forma de redução da abrangência e poder de mercado. 
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Avaliando-se os resultados operacionais de cada segmento da Petrobras, separadamente, 

concluiu-se que, em média, os setores de E&P, Gás & Energia e Distribuição 

registraram lucro nos últimos dez anos, enquanto Abastecimento e Biocombustíveis, 

prejuízos no mesmo período. Contrastando tais fatos com a origem da maioria dos 

ativos vendidos, foi possível afirmar que a baixa lucratividade não é o principal critério 

dessa tomada de decisão. Na realidade, como a quase totalidade dos recursos obtidos 

com as vendas são provenientes de E&P e Gás & Energia, a atratividade de mercado 

teve maior importância, pois a petroleira encontra maior poder de negociação nesses 

casos. 

Para verificar se a Petrobras vem sendo capaz de atingir suas metas de desalavancagem, 

estudou-se, entre outros pontos, a evolução do índice Dívida Líquida/EBITDA (IDL/E), 

usado, em suas análises, como um dos principais medidores para justificar os 

desinvestimentos. Foi concluído que basear-se puramente nesse índice é arriscado, pois 

não é destacada a participação do dólar em sua variação, acarretando, muitas vezes, em 

interpretações tendenciosas. Essa recomendação surgiu quando foi percebida a falta de 

padronização na maneira como o IDL/E fora apresentado em diferentes períodos, 

estratégia que pode ter sido utilizada para transmitir ao mercado uma situação melhor 

que a realidade e, assim, reduzir seus custos de captação.  

Palavras-chave: Petrobras, segmentos, resultados operacionais, plano de negócio, 

desinvestimento. 
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Final Graduation Project’s Abstract, presented to Escola Politécnica/UFRJ as part of the 

requirements for obtaining the Petroleum Engineer degree. 
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Advisor: Rosemarie Bröker Bone 

Department: Petroleum Engineering 

 

Petrobras is a complex, integrated Energy company that takes part – in Brazil and 

abroad – in the most diverse fields of this industry chain; nonetheless, its main 

businesses are the Exploration & Production (E&P) of crude oil and its refining. 

Requiring massive investments for the development of such technically complex fields 

in the Pre-Salt area, Petrobras started an accelerated debt growth process that would put 

its future at risk. This unsustainable situation became even more critical after 2014’s oil 

crisis, obligating Petrobras to adopt a new strategy for attracting resources and paying 

its debts: an “assets sale”.   

The main goal of this project is to present how this new strategy evolved in order to 

evaluate which are the most important criteria used in deciding the assets worth selling. 

Studying the operational outcomes of each sector from Petrobras, separately, it was 

possible to notice that, on average, E&P, Gas & Energy and Distribution had profits on 
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the past ten years, while Biofuels and RTM (Refining, Transporting and Marketing) had 

losses on the same period. Stressing these data to the origin of most of the assets sold, it 

is concluded that the profitability is not the main criteria guiding those decisions. In 

fact, as almost all the resources obtained so far come from E&P and Gas & Energy, the 

attractiveness must be more important, once Petrobras could have leverage in 

negotiations. 

For checking if the State Company is being capable of reducing its debts properly, the 

Net Debt/EBITDA index was studied, among other indicators – this index is used by 

Petrobras as one of the main metrics to support the asset sales. As a conclusion, one 

cannot simply rely on that index because it would be too risky and could lead to 

misconceptions, once it does not take into account the influence of currency 

fluctuations. This recommendation took place after it was noticed some lack of 

standards regarding the way this index was presented to the market over different 

periods; this could be a strategy used for showing investors a better picture than reality. 

Keywords: Petrobras, company sectors, operational outcomes, strategy plans, assets 

sales. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Lima (1982), Getúlio Vargas acreditava que o caminho para países 

subdesenvolvidos num cenário de recuperação após a Segunda Guerra Mundial era a 

industrialização. Como o Brasil enquadrava-se nessa categoria e era altamente 

dependente do petróleo internacional, Getúlio Vargas apresenta, durante seu segundo 

mandato (1951-1953), um projeto de lei para a criação da Petrobras no dia 6 de 

dezembro de 1951. Curiosamente, nesse instante, o monopólio ainda não havia sido 

estabelecido no texto original e ainda permitia 10% de capital estrangeiro nas ações da 

holding. Finalmente, no dia 3 de outubro de 1953, após sete anos de luta e de intensa 

mobilização popular, Vargas sanciona a Lei nº 2.004, criando a Petróleo Brasileiro S.A, 

empresa de economia mista, com participação majoritária da União. À época, fora 

encarregada de explorar, diretamente ou por subsidiárias, todas as etapas da indústria 

petrolífera em caráter monopolista, com exceção de duas emendas permitindo o 

funcionamento das refinarias já existentes e a participação de empresas privadas, 

inclusive estrangeiras, na distribuição dos derivados de petróleo (LAMARÃO & 

MOREIRA, 2003). 

Apesar da falta de verbas, de técnicos especializados e de condições gerais para a 

completa nacionalização, a nova situação satisfez os interesses de seus defensores e 

evitava que o país tivesse o mesmo destino que a vizinha Venezuela, já explorada pelos 

grandes trustes internacionais (LAMARÃO & MOREIRA, 2003). De fato, o Brasil teve 

um desenvolvimento tardio nessa indústria quando comparado aos vizinhos 

sulamericanos – atrás de Peru, Argentina, Bolívia e Venezuela. Havia indícios do 

grande potencial brasileiro pela proximidade geográfica – mas tal morosidade acabou 

por permitir o nascimento de uma empresa protetora dos interesses nacionais. Ainda na 

década de 1950, a agência Inter-Americana de Publicidade conduziu uma pesquisa de 

opinião pública (chamada “O Problema do Petróleo no Brasil”) sobre a criação da nova 

empresa e sobre o quanto o povo confiava no desenvolvimento da indústria no Brasil, 

constatando que cerca de 85% das 1500 pessoas entrevistadas acreditavam que os 

brasileiros seriam capazes de administrar a indústria petrolífera por si próprios 

(MOREIRA, 2003). No entanto, quando perguntados se a recém formada Petrobrás 

(nome original com acento agudo no “a”) seria capaz de industrializar o petróleo, 
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apenas cerca de 50% responderam positivamente. Esse resultado demonstrou que, 

mesmo com os longos debates que antecederam a aprovação da Lei 2004 e a criação da 

Petrobrás, a dúvida sobre a companhia ainda dominava. Outro resultado interessante 

dessa pesquisa estava relacionado ao intervencionismo estatal, pois 74% dos 

entrevistados que não confiavam na administração da Petrobras atribuíam essa 

incapacidade à “intromissão indevida da política” (MOREIRA, 2003).  

Nos anos seguintes à criação, descobertas inicialmente consideradas promissoras não se 

mostraram produtivas, como os três poços não-comerciais perfurados em 1955, no 

interior do Estado do Amazonas, às margens do Rio Madeira. O mesmo aconteceu na 

Bacia do Tucano, no Maranhão (LAMARÃO & MOREIRA, 2003). 

No período inicial, a empresa foi presidida pelo general Juracy Magalhães, que 

contratou o geólogo norte-americano Walter Link para chefiar a exploração da 

companhia. A falta de resultados fez com que o geólogo deixasse o país às pressas em 

1960, acusado por políticos e jornalistas de ser o responsável pela ineficiência da 

empresa. Nessa época, quatro cartas foram escritas por ele onde apresentou os próprios 

resultados,  conhecidas como “Relatório Link”, que, apesar da pouca credibilidade, já 

aconselhavam que o mar devia ser a fonte de óleo e gás no futuro do país; salientou que 

a Bacia do Sergipe merecia ser prospectada a partir de 1961; e que a Petrobras devia 

investir na exploração internacional, entre outros pontos (PETROBRAS, 2013). 

De acordo com a intenção inicial de estimular o crescimento e a diversificação do 

sistema produtivo nacional (SOUZA, 2010), o intervencionismo foi imprescindível para 

fazer com que a empresa se desenvolvesse e, com ela, a indústria nacional. Com o 

crescimento industrial em ritmo acelerado durante a década de 70, o consumo de 

derivados de petróleo duplicou, impulsionado pelo crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB). Na Tabela 1, é possível perceber a intensificação dos recursos despendidos 

nesse período, atingindo o ápice em 1982, com um valor 250% maior do que o 

observado 10 anos antes.  
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Ano
Investimento (MM 

BRL)
Variação Anual (%) Base 100

1972 2355,47 - 100 

1973 2811,46 19,36 119 

1974 3973,37 41,33 169 

1975 5872,66 47,80 249 

1976 6022,97 2,56 256 

1977 6906,78 14,67 293 

1978 6847,74 -0,85 291 

1979 6409,24 -6,40 272 

1980 6112,5 -4,63 260 

1981 7720,1 26,30 328 

1982 8245,05 6,80 350 

1983 6212,22 -24,66 264  

Tabela 1 – Investimentos da Petrobras,  1972 a 1983 (em milhões de dólares) 

Fonte: Souza, 2010. 

Como responsável pelo abastecimento nacional de óleo e derivados, a Petrobras viu-se 

diante da necessidade de reformar sua estrutura de investimento, para atender à nova 

demanda na década de 1970. Tão logo a empresa foi capaz de produzir, internamente, 

petróleo bruto suficiente para atender à demanda, passou a investir em outras áreas, 

como o refino. A estratégia foi a expansão do parque de refino no país para aumentar a 

capacidade instalada e garantir o suprimento do mercado interno de derivados. Além 

disso, a distribuição dos investimentos da Petrobras sofreu reflexos dos choques do 

petróleo e ocorreu uma inversão nos investimentos nos anos 1970, visto que os recursos 

destinados à exploração e produção (E&P) foram realocados para o refino (SOUZA, 

2010). Esses dados podem ser observados na Tabela 2, que mostra os anos de 1968-69 

com cerca de 50% dos investimentos destinados à E&P, ocorrendo ao longo dos anos 70 

uma queda até chegar à média de 35% do investimento total entre os anos 1975-78. Em 

contrapartida, os recursos destinados ao refino, que nos anos de 1968-69 recebia em 

torno de 15% do investimento, durante a década de 70 manteve uma média de 30%. 

Procurando encontrar as melhores soluções energéticas, foi também nesse período que a 

Petrobras conseguiu desenvolver um leque de fontes de energia que foram essenciais 

para o progresso do país e da qualidade de vida das pessoas, destacando o gás natural, 

os biocombustíveis (biodiesel e etanol) e outras energias renováveis (SOUZA, 2010). 
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É importante ressaltar que, na tabela 2, parte dos investimentos são agrupados em 

“Subsidiárias” e “Diversos” por dois motivos: a) até 1983, alguns setores da Petrobras 

ainda não estavam consolidados, como Gás e Energia ou Biocombustíveis, por 

exemplo; b) a primeira subsidiária da Petrobras – a Petroquisa, do setor petroquímico – 

foi criada apenas em 1968 (SOUZA, 2010) e, assim, os investimentos nos demais 

segmentos, que ainda não contavam com subsidiárias, foram incluídos em “Diversos”, 

bem como aqueles relativos ao corporativo ou financeiro.  

Ano E&P Refino Subsidiárias Diversos

1968 50,7 13,7 3,3 32,3

1969 50,1 16,4 0,0 33,5

1970 39,5 27,8 2,3 30,4

1971 24,1 42,8 6,2 26,9

1972 29,9 29,1 6,2 34,8

1973 29,5 25,3 13,8 31,4

1974 26,9 38,4 11,2 23,5

1975 27,8 36,8 5,5 29,9

1976 36,4 30,9 5,1 27,6

1977 39,9 22,3 7,2 30,6

1978 49,5 17,7 7,0 25,8

1979 54,5 18,5 9,8 17,2

1980 70,9 9,4 8,5 11,2

1981 83,2 3,7 6,6 6,5

1982 81,3 3,3 8,9 6,5

1983 76,2 2,9 17,9 3,0

Investimento por Segmento

 

Tabela 2 - Distribuição dos investimentos da Petrobras por segmento de atuação, 1968 a 1983 

Fonte: Souza, 2010. 

No cenário mundial, entre 1950 e o início dos anos 1970, o consumo de energia 

triplicou, enquanto o consumo de petróleo quintuplicara no mesmo período. Isso se 

deveu a uma maior produção de carros, utensílios, embalagens e da necessidade de 

combustível para as fábricas (OLIVEIRA, 1997). As diferentes demandas acabaram por 

elevar vertiginosamente a receita dos países produtores até que, em outubro de 1973, 

durante um conflito árabe-israelense, ocorreu o primeiro choque do petróleo. Este 

choque elevou os preços internacionais a patamares inéditos até então, forçando o preço 

do barril a subir cerca de 400% em três meses, de US$ 2,90, em outubro de 1973, para 
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US$ 11,65, em janeiro do ano seguinte (IPEA, 2010). Internamente, esse episódio fez 

com que o governo brasileiro tomasse medidas econômicas que influenciaram 

diretamente na estratégia da Petrobras, como a criação do ProÁlcool (estabelecido em 

14 de novembro de 1975 por meio do decreto 76.593), a redução do consumo de 

derivados importados e, na década seguinte, o aumento da oferta de petróleo nacional, 

que saltou de 10,6 milhões de metros cúbicos por ano (MMm³/ano), em 1980, para mais 

de 31,7 MMm³/ano, em 1985 (SOUZA, 2010). Para tanto, a empresa foi obrigada a 

direcionar seus esforços à exploração marítima a partir do final da década de 1970 

(PETROBRAS, 2010), agora viabilizada economicamente pelos altos preços do barril, 

que ultrapassavam os US$ 30 em 1980 (SOUZA, 2010).  

Assim, em 1974, a descoberta do campo de Garoupa, no litoral do Estado do Rio de 

Janeiro, anunciou uma nova fase para a produção do país. Esse foi o primeiro campo 

com volume comercial explorado na Bacia de Campos, a 124 metros de profundidade, 

seguido pelo campo de Namorado, em 1975 a 166 metros, e Enchova, em 1976, a 110 

metros. Nesse último foram utilizados, pela primeira vez, uma plataforma flutuante e 

um Sistema de Produção Antecipada, técnicas inovadoras à época capazes de acelerar o 

início da produção. Já em meados dos anos 1980, o direcionamento da exploração para 

águas profundas na Bacia de Campos permitiu a descoberta dos campos gigantes – 

campos com mais de meio bilhão de barris recuperáveis de petróleo (OGJ, 2010) –  

Marlim, Albacora e Barracuda (CAMPOS & SANTOS, 2017).  

O desenvolvimento tecnológico seguiu em ritmo acelerado nas décadas de 1980 e 1990  

em função dos Programas de Capacitação Tecnológica em Águas Profundas (Procap) 

1000, 2000 e 3000, promovidos pela Petrobras, que permitiram elevá-la à posição de 

líder mundial na produção de petróleo em águas profundas e ultra-profundas
1
 

(PETROBRAS, 2016a). Inclusive, rendeu-lhe reconhecimento internacional quando, em 

1992, a companhia recebeu, pela primeira vez, o Distinguished Achievement Award 

(Prêmio de Distinção a Empresas) da Offshore Technology Conference (OTC), em 

Houston, nos EUA. Considerado o prêmio mais importante do setor petrolífero offshore 

mundial, o pioneirismo na implantação de inovações tecnológicas foi classificado como 

                                                           
1
 Define-se lâminas d’água rasa, profunda e ultra-profunda aquelas situadas, respectivamente, até 500 

m, entre 500 e 1500 m e acima de 1500 m (GEOGRAPHIC, 2000) 
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uma “notável contribuição para o avanço da tecnologia de produção em águas 

profundas” (PETROBRAS, 2013). 

ANO
Produção 

(mil m³)

Variação Anual 

(%)
Base 100

1980 10,562 9,92 100 

1981 13,384 17,25 127 

1982 15,080 21,77 143 

1983 19,142 26,94 181 

1984 26,839 40,22 254 

1985 31,710 18,15 300 

1986 33,200 4,70 314 

1987 32,829 -1,12 311 

1988 32,237 -1,80 305 

1989 34,543 7,15 327  

Tabela 3 - Evolução da Produção de óleo equivalente da Petrobras, 1980 a 1989 (em milhares de 

metros cúbicos; variação anual (%)) 

Fonte: Souza, 2010. 

 

Algumas mudanças importantes iriam acontecer ainda na década de 90, uma vez que o 

Governo Federal acreditava que a redução de empresas estatais a partir da privatização 

poderia melhorar a eficiência das mesmas. A Petrobras não foi incluída no rol de 

empresas privatizáveis, mas perdeu o monopólio sobre a E&P no país.  

Em julho de 1997 é aprovada pelo Congresso Nacional, a Lei no. 9478, que estabeleceu 

o fim do monopólio da Petrobras sobre a exploração petrolífera no país, a abertura do 

mercado e sua flexibilização. Vale ressaltar que a União reafirmava sua propriedade 

sobre os recursos minerais, mas permitiu que outras companhias competissem com a 

Petrobras. Para regulamentar o setor, também fora criada a ANP – Agência Nacional do 

Petróleo
2
, cujo primeiro presidente foi David Zilbersztajn, genro do então Presidente da 

República Fernando Henrique Cardoso. Os anos 2000 foram marcados por fortes 

                                                           
2 Atualmente, a ANP é chamada de Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis. Esses dois últimos recursos foram adicionados ao seu nome conforme 

ganharam relevância no mercado nacional de energia: biocombustíveis em 2005 e gás natural 

em 2009, com a criação a promulgação da “Lei do Gás”. 
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investimentos em todos os setores da empresa, culminando em 2006 com a descoberta 

do Pré-Sal.  

A descoberta do Pré-Sal foi comemorada pelo Governo Federal durante a Presidência de 

Luiz Inácio Lula da Silva, uma vez que poderia colocar o Brasil no rol dos países com 

as maiores reservas de petróleo do mundo. Este fato rendeu ao país mudanças 

regulatórias importantes. 

Em 2010, com a Lei 12.351 (Regime de Partilha) e a Lei 12276 (Cessão Onerosa), foi 

estabelecido, entre outras coisas, que a Petrobras seria a operadora em todos os campos 

licitados no polígono do Pré-Sal e que deveria ter uma participação mínima de 30% nos 

consórcios estabelecidos para a região. Apesar de garantir um maior controle da União 

sobre os recursos, colocou a empresa numa posição frágil financeiramente ao exigir que 

empregasse capital próprio em todos os campos licitados. Além disso, como detentora 

dos 5 bilhões de barris cedidos à Petrobras, a União ampliou sua participação na 

Petrobras sem que gastasse capital ou títulos públicos ao fixar o preço do barril em US$ 

8,51 (PROCACI & BONE, 2016). 

Já a Lei 12.304, também de 2010, autorizou a criação da Empresa Brasileira de 

Administração de Petróleo e Gás Natural – Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), empresa 

pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, sob a forma de sociedade anônima 

e com prazo de duração indeterminado. Entretanto, sua criação só ocorreu no dia 1º de 

agosto de 2013, com a publicação do Decreto n.º 8.063. A PPSA tem como objetivos a 

gestão dos contratos de partilha da produção para exploração e produção de petróleo, 

gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos e de comercialização de petróleo, gás 

natural e outros hidrocarbonetos fluidos da União, celebrados segundo a Lei n.º 

12.351/2010. Porém, não será responsável pela execução, direta ou indireta, das 

atividades de exploração, desenvolvimento, produção e comercialização dos produtos 

citados. A PPSA também representa a União nos procedimentos de individualização
3
 da 

produção e nos acordos decorrentes, nos casos em que jazidas da área do Pré-sal e de 

                                                           
3
 Como definido na Lei 12.351, a individualização da produção é o procedimento que visa à divisão do 

resultado da produção e ao aproveitamento racional dos recursos naturais da União, por meio da 

unificação do desenvolvimento e da produção relativos à jazida que se estenda além do bloco concedido 

ou contratado sob o regime de partilha de produção. 
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áreas estratégicas se estendam por áreas não concedidas ou não contratadas sob o 

regime de partilha da produção. Em outras palavras, a PPSA assume uma função similar 

à da ANP, mas para os contratos celebrados sob a Lei de Partilha. 

Mais recentemente, foi sancionada pelo presidente Michel Temer, no dia 29 de 

novembro de 2016, a Lei 13.365, que desobriga a participação da Petrobras em todos os 

consórcios do Pré-Sal e altera a Lei da Partilha. Já no dia 2 de maio de 2017, foi a vez 

do Decreto 9.041, que regulamenta e dispõe “sobre o direito de preferência da Petróleo 

Brasileiro S.A. - Petrobras para atuar como operadora nos consórcios formados para 

exploração e produção de blocos a serem contratados sob o regime de partilha de 

produção”. Com essa mudança, a empresa poderá decidir em quais blocos desejará 

atuar, possibilitando que otimize seu portfólio nessa região. Acredita-se que esta nova 

legislação reduzirá as incertezas, atraindo possíveis investidores externos que antes 

poderiam ter ressalvas quanto a presença da empresa como operadora em todos os 

blocos licitados na área do Pré-sal.  

Essa medida reforça o argumento de que a Petrobras sempre agiu conforme os 

interesses do Governo Federal desde a sua criação. Inicialmente, teve como objetivo 

possibilitar a consolidação da indústria petrolífera brasileira; em seguida, foi 

responsável por buscar alternativas que reduzissem a dependência de derivados 

importados, investindo no parque de refino nacional; e mais recentemente fora incubida 

de fomentar o desenvolvimento de energias renováveis, como a biomassa, solar e a 

eólica. Com tantas exigências distantes de seu principal campo de atuação – a 

Exploração e Produção de petróleo, por diversas vezes sofreu prejuízos para atender as 

demandas de seu principal acionista. Assim, a Petrobras chegou em 2017 com ativos 

nos setores de E&P, refino, distribuição, gás natural, energias renováveis, produção 

sucro-alcooleira, entre outros.  

O objetivo geral será apresentar a evolução da política de investimentos ao longo dos 

anos de 2000-2016, que culmiraram com a recente política de desinvestimentos da 

empresa.  

Como objetivos específicos tem-se três aprofundamentos sobre o tema “investimentos 

da Petrobras” a saber: 
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a)  os motivos econômicos que levaram a empresa a investir nos mais variados setores 

da economia brasileira como um todo e em especial, no setor de petróleo e gás natural 

nacional e internacional;  

b)  as repercussões financeiras e produtivas dos investimentos ao longo dos anos de 

2000-2016;  

c) correlacionar os ativos pertencentes a política de desinvestimentos da Petrobras com 

as motivações originais de compra/investimentos destes ativos, visando responder a 

seguinte pergunta: 

O perfil dos ativos para o desinvestimento são aqueles considerados: 1) pouco 

lucrativos, 2) não relacionados ao setor petrolífero ou 3) atrativos (também considerados 

líquidos) para o mercado global? 

Visando atingir os propósitos deste trabalho, ele será dividido em quatro capítulos, além 

da introdução e conclusão.  

No capítulo 2 será apresentada a evolução dos investimentos e do endividamento da 

Petrobras, a partir de indicadores financeiros como caixa líquido utilizado em 

investimentos e patrimônio líquido. Já no capítulo 3 far-se-á uma exposição dos 

resultados operacionais dos diferentes segmentos de atuação da empresa para saber 

sobre o grau de eficiência
4
 respectivo, bem como o impacto da eficiência adquirida na 

geração de capital da empresa em nível global. Nesta etapa, os investimentos realizados 

serão contrastados com os investimentos previstos nos Planos de Negócio e Gestão 

(PNG) da Petrobras, publicados entre 2006 e 2016. No capítulo 4, analisar-se-ão o 

agravamento da dívida da Petrobras e os ativos listados para venda como parte da nova 

política de “desinvestimentos”.  Por fim, no capítulo 5, avaliar-se-á a evolução das 

métricas utilizadas pela estatal para justificar as vendas realizadas, a fim de responder a 

pergunta principal deste trabalho.  

 

                                                           
4
 A eficiência, ou eficiência operacional, de uma empresa é definida como a relação entre o ganho 

gerado por um negócio e o gasto referente ao mesmo, sendo mais eficiente quanto maior for essa 

relação (COELLI et al., 1998) 
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2 - INVESTIMENTOS NA CADEIA PRODUTIVA DO PETRÓLEO 

 

A cadeia produtiva de petróleo é, mais comumente, dividida em duas categorias 

principais: o upstream e o downstream. O primeiro compreende as atividades 

relacionadas à prospecção de petróleo, a perfuração de poços e a extração propriamente 

dita, e estão incluídas no segmento de Exploração & Produção; o segundo corresponde 

às atividades que são mais próximas do consumidor final, que incluem a petroquímica, 

o refino do petróleo, a produção de derivados e a sua distribuição. Como a produção de 

biocombustíveis no Brasil surgiu, principalmente, para auxiliar no suprimento de 

derivados ao mercado doméstico, sua inclusão no segmento de downstream é mais 

apropriada, caso seja necessária uma categorização clássica. Assim, estudar os 

investimentos na cadeia produtiva do petróleo significa estudar todos os setores em que 

a Petrobras atua ativamente, e permitirá entender qual é o grau de importância de cada 

um para o resultado global da empresa. Para tanto, neste capítulo, realizar-se-á uma 

análise da evolução de ativos da estatal na primeira seção, bem como de seus 

investimentos, na segunda seção, e de seu patrimônio líquido, na última seção. 

As principais análises de resultados compreenderão os anos de 2000 a 2016 por 

existirem relatórios auditados confiáveis e por ser esse o período de investimentos mais 

significativo. Nesses documentos, a operação da Petrobras é geralmente dividida em 

cinco segmentos principais: Exploração e Produção (E&P), Abastecimento, 

Distribuição, Gás e Energia (G&E) e Biocombustíveis. Além desses, também são 

reconhecidos os setores Internacional e Corporativo. 

O segmento de Exploração e Produção (E&P) representa o upstream, ou seja, a 

prospecção e extração que antecedem o beneficiamento do óleo e, segundo o Form-20-F 

da U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) divulgado em 26 de abril de 2017 

pela Petrobras, a produção offshore em 2016 foi responsável por 92% de seu total 

produzido no Brasil, sendo 86% em águas profundas das bacias de Campos, Santos, 

Sergipe e Potiguar. De acordo com dados da produção de WoodMackenzie (2016), a 

Petrobras produziu majoritariamente mais em campos em águas profundas e ultra-

profundas do que qualquer outra empresa no mundo em 2016. Para 2017, a empresa 

espera produzir 2,07 milhões de barris por dia (MMbbl/d), ou seja, 3,5% a menos que o 
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ano anterior, em virtude da política de desinvestimentos e do declínio natural das áreas 

de produção da bacia de Campos, mesmo considerando a entrada em operação de uma 

nova unidade na camada do pré-sal da bacia de Santos (a plataforma P-66, do tipo 

Floating Production, Storage and Offloading – FPSO, no campo de Lula) e o 

crescimento de sistemas recentemente instalados na bacia de Campos. Além disso, os 

ativos de E&P domésticos são os principais componentes de sua carteira, representando 

79% de seus blocos exploratórios em todo o mundo e 98% de suas reservas de petróleo 

e gás natural (PETROBRAS, 2017).  

O Abastecimento consiste no refino e transporte de óleo cru e na sua comercialização. 

No refino opera treze refinarias no Brasil, capazes de destilar 2176 Mbbl/d de petróleo 

ao final de 2016 (PETROBRAS, 2017). Também opera uma grande e complexa 

infraestrutura de dutos, terminais e uma frota de embarque para o transporte de óleo e de 

produtos derivados de petróleo para os mercados interno e externo. Por fim, inclui 

operações petroquímicas, que agregam valor aos hidrocarbonetos produzidos, bem 

como a extração e processamento de xisto e atividades internacionais de refino. 

Paralelamente, a empresa tem aumentado gradualmente a produção de diesel de baixo 

teor de enxofre, que cresceu de 201 Mbbl/d em 2015 para 228 Mbbl/d em 2016 

(PETROBRAS, 2017). A maioria das refinarias está localizada perto dos oleodutos de 

petróleo bruto, instalações de armazenamento, tubulações de produto refinado e 

principais instalações petroquímicas, o que facilita o acesso ao abastecimento de 

petróleo bruto e aos usuários finais (YABIKO, PEREIRA E BONE, 2016). 

Quanto ao setor de Distribuição, responsável pela logística de derivados e por toda a 

rede de postos de combustíveis, a Petrobras se destaca como a principal fornecedora do 

mercado doméstico. Esse setor vende derivados de petróleo produzidos pelo segmento 

de Abastecimento, principalmente, e trabalha na expansão do consumo interno de 

derivados de petróleo e de outros combustíveis, incluindo o Gás Líquefeito de Petróleo 

(GLP), o gás natural, o etanol e o biodiesel. Em 2016, a Petrobras Distribuidora, 

principal subsidiária, vendeu o equivalente a 784,6 Mbbl/d de derivados de petróleo e 

de outros combustíveis a atacadistas e varejistas, dos quais a maior parte (40,3%) foi de 

diesel.  
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Sua operação conta com 8.176 postos de abastecimento, ou 20% dos postos de serviços 

no Brasil e é proprietária e franqueadora de 25,4% das vendas no varejo de diesel, 

gasolina, etanol, gás natural veicular e lubrificantes em 2016 (SEC, 2017). 

O segmento Gás & Energia é detentor da malha de gasodutos, terminais e usinas 

termelétricas e é responsável pela regaseificação do Gás Natural Liquefeito (GNL), a 

fabricação de fertilizantes à base de nitrogênio, a geração de energia a gás e flexfuel, e a 

geração de energia a partir de fontes renováveis, principalmente solar e eólica. 

Desenvolvido ao longo de duas décadas, o setor conta atualmente com um sistema 

integrado de: a) duas principais redes de gasodutos interligadas (Sudeste-Sul e 

Nordeste); b) uma conexão de gasoduto com a Bolívia (TBG - Transportadora Brasileira 

Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. controlada pela subsidiária Gaspetro); c) um gasoduto 

isolado na região norte do Brasil (Urucu-Manaus) - todos juntos abrangendo mais de 

9.190 km (SEC, 2017). Esta rede permite que a Petrobras forneça aos clientes gás 

natural processado em suas instalações de gás, que chegam de campos produtores de gás 

natural onshore e offshore, principalmente originários das bacias de Santos, de Campos 

e do Espírito Santo, bem como gás natural dos três terminais de GNL e da Bolívia 

(SEC, 2017). 

Finalmente, o segmento de Biocombustíveis é o líder mundial no uso e na produção 

desses recursos. Em 2016, 88% dos veículos leves novos vendidos no Brasil possuiam 

sistema flexfuel, e os postos de serviços ofereciam uma escolha de etanol a 100%, além 

de uma mistura de etanol/gasolina (SEC, 2017). Desde março de 2015, o governo 

federal brasileiro aumentou o requisito de teor de etanol anidro na gasolina vendida no 

Brasil de 25% para 27% e para o biodiesel uma mistura obrigatória de 7% em todo 

combustível diesel vendido desde novembro de 2014, representando um aumento de 8% 

em março de 2017 (Resolução CIMA Nº 1 DE 04/03/2015; GLOBO, 2017a). 

A seguir apresentar-se-á a evolução dos ativos da Petrobras de 2000 a 2016. 
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2.1 – Evolução de Ativos 

No gráfico 1, é possível acompanhar a evolução dos ativos de cada segmento da 

empresa entre os anos de 2007 e 2016
5
. Além de analisar os fatores que influenciaram 

os perfis apresentados, eles serão contrastados oportunamente com os Planos de Gestão 

da Petrobras à época, a fim de verificar em quais casos a empresa cumpriu com o 

planejado. 

 

 

Gráfico 1 - Evolução dos ativos por segmento da Petrobras, 2007 a 2016 

Fonte: Elaboração própria a partir de relatórios publicados pela Petrobras entre 2007 e 2016. 

 

É possível verificar a importância dos setores de E&P e Abastecimento, cujos ativos 

representam juntos, 85% do total. Também pode-se perceber que, até 2010, o 

crescimento foi impulsionado pelas atividades de Exploração e Produção, basicamente, 

                                                           
5
 Até o formulário Form-20-F do ano fiscal de 2006, a Petrobras não detalhava seus ativos por segmento 

de atuação e, por isso, falta uniformidade entre alguns gráficos em relação aos períodos estudados, ou 

seja, para alguns indicadores haverá dados a partir do ano 2000, enquanto para outros, apenas do ano 

2007 em diante. 
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que se estabilizou de 2010 a 2014. O Abastecimento, por sua vez, apresenta um 

crescimento expressivo de 2008 a 2010, apesar de representar percentual baixo 

comparativamente aos demais segmentos. O ponto mais alto de participação ocorreu em 

2013. Maiores detalhes serão discutidos no capítulo 3, mas adianta-se que o Pré-Sal e a 

cessão onerosa à Petrobras são os principais fatores para as mudanças verificadas.  

Quanto à queda observada no ano de 2015, deve-se atentar ao setor de E&P. As reservas 

provadas em blocos arrematados pela Petrobras são contabilizadas e incluídas em seu 

balanço patrimonial; portanto, a queda nos preços internacionais do barril de petróleo 

tiveram grande importância no fraco desempenho da empresa. Além disso, o 

reconhecimento do impairment
6
 de ativos impactou em todos os setores da empresa e é 

possível perceber, inclusive, uma redução no valor dos ativos do segmento 

Abastecimento mais acelerada que a observada na E&P (GUIMARÃES, 2017). No 

anexo 1 estão listadas as principais aquisições de ativos
7
, a partir de 2004, conforme 

publicadas nos relatórios anuais Form-20-F da SEC; salienta-se que a Petrobras não 

registrou aquisições a partir de 2014. 

A seção 2.2 mostrará os investimentos realizados pela Petrobras. 

 

2.2 – Investimentos realizados 

No gráfico 2, são demonstrados os investimentos nos dois principais segmentos da 

empresa e tornam-se explícitas as mudanças de estratégia. Primeiramente, vê-se que foi 

registrado um aumento de mais de 100% em ambos os setores (E&P; Abastecimento) 

entre 2004 e 2007, tendo ocorrido o mesmo crescimento novamente entre 2007 e 2010. 

Enquanto o principal foco, historicamente, é a E&P, o segmento de Abastecimento 

passa a ganhar maior importância a partir de 2007, atingindo seu máximo em 2011, 

quando registrou um investimento anual superior a US$ 16 bilhões, ou 

aproximadamente 80% do montante destinado à Exploração e Produção. Nos anos 

                                                           
6
 Impairment é a desvalorização do ativo, ou sua depreciação.Tecnicamente trata-se da redução do valor 

recuperável de um bem ativo.Na prática, quer dizer que as companhias terão que avaliar, 

periodicamente, os ativos que geram resultados antes de contabilizá-los no balanço (CORRÊA, 2016). 
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seguintes, enquanto a E&P seguiu com valores relativamente altos, o Abastecimento 

entrou em queda continuada até 2016, quando o valor investido se assemelhou ao do 

ano de 2004. 

 

 

Gráfico 2 - Investimentos da Petrobras em E&P e Abastecimento, 2004-2016 

Fonte: Elaboração própria a partir de relatórios publicados pela Petrobras entre 2006 e 2017. 

 

Os valores destinados aos demais segmentos operacionais da empresa são demonstrados 

no gráfico 3. Visto que a ordem de grandeza dos investimentos nesses setores é muito 

distinta da E&P e Abastecimento, optou-se por mostrá-los separadamente a fim de 

perceber suas reais variações. Além disso, esses dados serão revisitados no capítulo 3, 

quando analisar-se-ão os resultados de cada área e se contrastará com os 

desinvestimentos previstos e realizados.  
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Gráfico 3 - Investimentos nos setores de Gás&Energia, Biocombustíveis e Distribuição, 2004-2016  

Fonte: Elaboração própria a partir de relatórios publicados pela Petrobras, 2006-2016. 

 

O segmento de Gás & Energia é o mais expressivo entre os três e, em 2006, atraiu cerca 

de US$ 1,6 bilhão, isto é, de magnitude similar à verificada em Abastecimento, que foi 

de US$ 1,9 bilhão. Apesar de apresentar o mesmo perfil de crescimento seguido de forte 

queda, atingiu seu pico em 2009, antes da E&P e Abastecimento. Esse pico é explicado 

pela finalização da construção do Gasoduto Brasil-Bolívia em 2009, permitindo que o 

gás natural alcançasse 15% de todo o consumo energético brasileiro (TBG, 2016). 

Conforme o anexo 1, esse setor realizou diversas aquisições ao longo dos anos 2004-

2013 e vale ressaltar o interesse da Petrobras em ser acionista das companhias de 

distribuição de gás estaduais, como a CegRio, Bahiagás e Copergás, das quais possui 

100% de participação (SEC, 2017). 

Em seguida, tem-se os setores de Distribuição e Biocombustíveis, com investimentos 

médios anuais inferiores a US$ 1 bilhão. Assim como o Abastecimento, o setor de 

Distribuição teve seu pico em 2011, com aproximadamente R$ 679 milhões 

despendidos e, apesar do início tardio dos investimentos na Petrobras Biocombustíveis 

(Pbio), vide gráfico 3, eles já existiam há décadas e eram distribuídos dentre os demais 

setores. De acordo com o Form-20-F de 2009 da Petrobras (SEC, 2010), o pico 

observado em 2010 para o segmento de Biocombustíveis é explicado pelo pagamento 
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de R$ 682 milhões na aquisição de 26,3% das ações da usina Guarani, seguido pelo 

pagamento de R$ 929 milhões ao longo de 5 anos, a fim de adquirir mais 19,4% das 

ações da empresa sucroalcooleira. Conforme será detalhado no capítulo 4, essa 

aquisição custou aos cofres da empresa mais de R$ 1,5 bilhão, porém foi vendida pelo 

equivalente a R$ 634 milhões, aproximadamente, sete anos mais tarde (GLOBO, 

2017c). 

Seguindo o perfil de ativos da empresa, o caixa líquido utilizado nas atividades de 

investimento da empresa também apresentou crescimento contínuo de 2003 a 2010, e 

queda vertiginosa de 2010 a 2011, conforme gráfico 4. 

 

  

Gráfico 4 - Caixa Líquido utilizado nas atividades de investimento da Petrobras, 2000–2016 

 Fonte: Elaboração própria a partir de relatórios divulgados pela Petrobras, 2006- 2017. 

 

Em 2010, foram empregados aproximadamente US$ 63 bilhões, contra US$ 35,1 

bilhões em 2009, ou seja, um aumento de 80%. Da diferença de US$ 28 bilhões entre os 

dois anos, 2010 teve US$ 10 bilhões a mais em adições ao imobilizado (dos quais, 72% 

foram para E&P (SEC, 2011), US$ 2 bilhões a mais em investimentos em coligadas
8
 e 

                                                           
8
 De acordo com o Artigo 1.099 do Código Civil, diz-se coligada ou filiada a sociedade de cujo capital 

outra sociedade participa com dez por cento ou mais, do capital da outra, sem controlá-la. 
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mais US$ 16 bilhões em títulos e valores imobiliários (SEC, 2011). Em 2015, a 

Petrobras apresentou saldo positivo em títulos e valores imobiliários, ou seja, vendeu 

mais do que investiu, além de ter registrado US$ 13 bilhões a menos com gastos de 

capital em relação ao ano anterior, explicando a queda observada em relação a 2014. 

Segundo o Form-20-F do ano fiscal de 2016 (SEC, 2017), a Petrobras utiliza o fluxo de 

caixa de suas operações
9
; operações estruturadas

10
; empréstimos de financiamento de 

projetos; empréstimos de bancos comerciais; parcerias e desinvestimentos; e emissões 

de títulos de dívida
11

 no mercado internacional de capitais como fonte de execução de 

seus investimentos previstos. 

A seção 2.3 analisará a evolução do Patrimônio Líquido. 

 

2.3 – Evolução do Patrimônio Líquido
12

 

O patrimônio líquido (PL), ou valor contábil, registrado no balanço patrimonial da 

Petrobras, permite avaliar o quanto vale uma empresa, pressupondo que o valor de 

ativos e passivos de uma empresa é a base para a determinação do valor do negócio.  

Segundo Rocha (2014), o PL: 

 “representa a parcela dos acionistas após se deduzir do 

ativo, todos os passivos. Ele é constituído inicialmente 

pelo aporte inicial dos sócios e, posteriormente, vai se 

                                                           
9
 Defini-se fluxo de caixa como todas as entradas e saídas de recurso da organização. Isso implica que 

um fluxo de caixa positivo é aquele onde entram mais recursos do que saem, gerando lucro para a 

organização (SAGESTART, 2015a; SAGESTART, 2015b). 

10
 Operações Estruturadas são todas as operações no mercado financeiro que combinem dois ou mais 

ativos, quaisquer que sejam, geralmente contendo barreiras horizontais impedindo que o investimento 

flutue para além das mesmas, reduzindo riscos envolvidos (LIMA, 2017). 

11
 De acordo com o BNDES (2017), títulos de dívida corporativa são valores mobiliários emitidos por 

empresas que buscam captar recursos para financiar seus investimentos e atividades. 

12
 O Patrimônio está dividido em duas partes: um positivo chamado Ativo e outro negativo chamado 

Passivo. No Ativo estão os conjuntos de Bens e Direitos e no Passivo suas Obrigações e Deveres. A 

diferença entre o Ativo e o Passivo denomina-se Patrimônio Líquido, que aparece vinculado ao passivo, 

para que haja uma igualdade entre este e o ativo, que chama-se de Equação de Equilíbrio Patrimonial 

(PORTAL DE AUDITORIA, 2017). 
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alterando com os lucros ou prejuízos incorridos pela 

empresa. Além do aporte inicial, podem ocorrer novos 

aumentos de capital ao longo do tempo, o que também 

contribui para a elevação do patrimônio líquido”.  

 

É reconhecida a limitação da avaliação baseada no PL, ao não refletir os resultados 

futuros, apesar de ser eficiente em demonstrar o passado. 

 

Gráfico 5 - Patrimônio Líquido da Petrobras, 2002 a 2016 

Fonte: Elaboração própria a partir de relatórios publicados pela Petrobras, 2006-2017. 

 

Observando, no gráfico 5, a evolução do patrimônio líquido (PL) da Petrobras entre os 

anos 2002 e 2007, percebe-se uma recuperação contínua até que, em 2008, ocorre uma 

pequena retração devido à crise financeira internacional desecadeada naquele ano. 

Apesar de ter impactado em seu resultado, houve um amortecimento, em grande parte, 

pela política econômica brasileira vigente no momento, pois o forte consumo interno 

manteve a alta demanda por energia no país. De 2009 a 2010, verifica-se que o 

patrimônio líquido apresentou um crescimento de aproximadamente 95% dado que, em 

outubro de 2010, foi realizada a capitalização da empresa para fins de Cessão Onerosa 
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dos 5 bilhões de barris de óleo equivalente
13

 (boe), que elevou a empresa à primeira 

posição na Bovespa em valor de mercado. Detalhar-se-á mais adiante, no capítulo 4, 

alguns dos motivos que contribuíram para a derrocada do patrimônio líquido da 

empresa no período compreendido entre 2010 e 2015. 

 

2.4 – Considerações Parciais 1 

A Petrobras é uma empresa extremamente ramificada, com forte presença no Brasil e no 

exterior, nos setores de E&P de óleo e gás, refino de petróleo bruto, petroquímica, 

distribuição de derivados, energias renováveis, entre outros. Contudo, E&P e 

Abastecimento são seus segmentos de maior atuação, representando 85% do total de 

ativos da companhia, em média. Entre 2008 e 2010, a empresa viveu um acelerado 

crescimento no valor de seus ativos, mantendo-se estável até 2014, quando deu-se início 

a um processo de contração. Esse perfil foi influenciado, principalmente, pelo setor de 

E&P, posto que: a) o desenvolvimento do Pré-Sal mobilizou grande capital e b) o valor 

das reservas provadas da Petrobras tiveram forte flutuação, pois dependem diretamente 

do preço do barril usado na sua contabilização. 

Observando os investimentos realizados por segmento de atuação, entre 2004 e 2016, 

foi possível perceber: a) até 2013, os investimentos na Petrobras, como um todo, 

seguiram crescendo; b) o segmento de Abastecimento foi ganhando mais importância 

frente à E&P até 2011, quando atraiu cerca de 80% do valor empregado em E&P, 

seguido de uma forte mudança estratégica nos anos seguintes, pois E&P manteve alto 

grau de investimento, ao passo que em Abastecimento houve forte desaceleração; c) 

com exceção de Gás & Energia, que teve seu pico de investimentos em 2009, os demais 

setores da Petrobras atraíram investimentos inferiores a US$ 1 bilhão anuais; d) do 

crescimento de US$ 28 bilhões, entre 2009 e 2010, no caixa líquido empregado em 

investimento, US$ 16 bilhões referiram-se à compra de títulos e valores mobiliários e 

US$ 10 bilhões às adições ao ativo imobilizado. 

                                                           
13

 Barril de óleo equivalente é uma unidade de energia aproximadamente equivalente à energia liberada 

pela queima de um barril de óleo cru, em média (NOGUEIRA, 2007) 
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Em relação ao patrimônio líquido, constatou-se um crescimento vertiginoso entre 2009 

e 2010 em função da capitalização para fins da Cessão Onerosa, momento no qual a 

Petrobras alcançou a posição de líder em valor de mercado na Bovespa. Além disso, foi 

observado como a alta demanda por energia no mercado doméstico foi capaz de 

compensar, no resultado operacional da estatal, a crise financeira mundial de 2008. No 

capítulo 3 serão verificados os investimentos previstos por segmentos e os respectivos 

resultados operacionais da Petrobras. 
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3 – CUMPRIMENTO DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS E RESULTADOS 

OPERACIONAIS 

 

Este capítulo tratará de demonstrar quais são os setores responsáveis por gerar os 

maiores lucros ou prejuízos para a Petrobras e que, assim, justificariam os maiores 

investimentos. Para tanto, a seção 3.1 apresentará a evolução do planejamento de 

investimentos da Petrobras, seguida dos resultados operacionais de cada segmento, na 

seção 3.2. 

Desde 2006, anualmente, a Petrobras divulga seu Plano de Negócios e Gestão (PNG), 

onde faz previsões e informa, entre outros pontos, quais são as metas esperadas para os 

cinco anos seguintes. O principal ponto dos PNGs avaliados neste capítulo será a 

expectativa de investimentos, por refletir a estratégia de longo prazo da empresa no 

momento da divulgação. Na segunda seção, o resultado operacional
14

 analisado baseia-

se, especialmente, no lucro operacional (ou lucro líquido), que é um dos indicadores que 

compõe a Demonstração de Resultados de um Exercício e é definido como o lucro 

bruto
15

 subtraído de despesas com vendas e administrativas, depreciação e amortização 

(ENDEAVOR, 2015). Esse indicador foi escolhido por considerar todos os custos 

relacionados à entrega do produto ou serviço, não só os seus custos de produção, 

permitindo avaliar a real capacidade da empresa em gerar riqueza. 

 

3.1 – Investimentos previstos nos planos de gestão da Petrobras 

No gráfico 6 são apresentados os investimentos previstos de acordo com os planos de 

gestão divulgados anualmente, válidos para os cinco anos subsequentes. Logo, é 

possível perceber que o aumento desses valores coincidem com a fase de descoberta e 

desenvolvimento da área do Pré-Sal, havendo, portanto, uma relação de dupla 

causalidade: tanto o crescimento do capital empregado permitiu atingir essas novas 

                                                           
14

 O resultado operacional tanto pode representar um lucro ou um prejuízo operacional. (EXAME, 2011) 

15
 O lucro bruto é a diferença entre a receita líquida e os custos da mercadoria vendida; a receita líquida 

é o valor da receita bruta deduzida de impostos, devoluções de vendas e descontos concedidos; e a 

receita bruta é todo o produto das vendas de bens ou serviços ( ENDEAVOR, 2015). 
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reservas, quanto foi responsável por desenvolver os reservatórios descobertos e torná-

los economicamente viáveis. 

 

Gráfico 6 - Investimentos previstos de acordo com os planos de gestão da Petrobras, 2007-

2017 

Fonte: Elaboração própria a partir de relatórios divulgados pela Petrobras, 2007-2017. 

 

Após esse período de investimentos acelerados, vê-se uma queda de 41% no 

investimento previsto entre os planos de gestão divulgados em 2014 e 2015, passando 

de US$ 220,6 bilhões para US$ 130,3 bilhões, como pode ser visto no gráfico 6. Tal 

redução foi, principalmente, um reflexo da desvalorização dos preços internacionais do 

barril de petróleo tipo Brent, que teve início em meados de 2014, devido ao crescimento 

da produção do shale gas e tight oil americanos e a manutenção dos níveis de produção 

da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), causando ambos um 

aumento vertiginoso da oferta mundial de petróleo. Ainda em 2015, a Petrobras realizou 

uma revisão do plano divulgado com mais um rebaixamento do capital pretendido, para 

US$ 98,4 bilhões, resultando num corte de 55,4% em apenas um ano (PETROBRAS, 

2015). 
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Tabela 4 - Investimentos previstos (em bilhões de dólares; %), média 2010-2014 

Fonte: Petrobras - Plano Estratégico e de Gestão, 2010-2014. 

 

De acordo com o plano estratégico divulgado em 2010, a Petrobras pretendia investir 

US$ 224 bilhões de 2010 a 2014, divididos em 95% no Brasil e 5% entre todas as suas 

operações no exterior. Do montante investido no Brasil, US$ 108,2 bilhões foram 

destinados à E&P, sendo US$ 33 bilhões exclusivamente para o desenvolvimento das 

concessões já existentes nas áreas do Pré-Sal, segundo o Form-20-F de 2014 (SEC, 

2015). Entretanto, como é possível observar na tabela 4, 53% do capital empregado 

nesse segmento se mantém no mercado nacional, enquanto que 80% em Abastecimento, 

por exemplo. Comparando os dois segmentos, pode-se notar que a E&P fica atrás de 

Abastecimento em relação à colocação de capital no mercado nacional
16

, apesar do 

maior investimento total. Ainda de acordo com a tabela 4, outros US$ 70 bilhões em 

investimentos poderiam ter sido mantidos na indústria nacional entre 2010 e 2014 se o 

conteúdo local alcançasse 100%, ou seja, caso a indústria brasileira estivesse totalmente 

capacitada para atender às demandas da indústria petrolífera. 

Em seu mais recente Plano Estratégico, a Petrobras justificou vários cortes 

orçamentários ao apresentar a sua situação financeira. No gráfico 7, são demonstradas a 

                                                           
16

 A colocação no mercado nacional se refere ao valor gasto na aquisição de produtos provenientes da 

indústria brasileira, ou seja, que não precisa ser importado e, portanto, contribui com a economia 

nacional (SEC, 2015) 
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evolução da dívida bruta e da geração de caixa operacional, que também pode ser 

chamado de EBITDA
17

, entre 2006 e 2016. 

 

Gráfico 7 – Geração Operacional versus Dívida Bruta da Petrobras, 2006-2016  

Fonte: Petrobras - Plano Estratégico e de Gestão, 2017-2021. 

 

Apesar de não ser suficiente para avaliar uma empresa, isoladamente, o EBITDA foi 

escolhido como métrica a ser analisada, pois indica o quanto de dinheiro é gerado pelos 

ativos operacionais (EXAME, 2011). Imediatamente, vê-se um salto na dívida bruta da 

Petrobras, quando partiu de US$ 21 bilhões em 2006 para US$ 132 bilhões em 2014, ou 

seja, um crescimento de 528% em menos de uma década. Em contrapartida, observa-se 

que sua capacidade de geração de caixa operacional não acompanhou a evolução da 

dívida bruta, ou seja, uma situação considerada preocupante.   

A situação insustentável de endividamento acelerado frente à geração de caixa 

estagnada torna-se ainda mais evidente ao se observar o gráfico 8, quando  se avalia a 

razão dívida líquida
18

 e  EBITDA. 

                                                           
17

 EBITDA é a sigla de “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”, que significa 

"Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização", em português. Na prática, é uma métrica 

muito utilizada para medir a capacidade de geração de caixa de uma empresa a partir de suas atividades 

operacionais. 



26 

 

 

Gráfico 8 - Evolução da razão Dívida Líquida/EBITDA, 2006-2016 

 Fonte: Petrobras - Plano de Negócios e de Gestão, 2017-2021. 

 

O pico foi atingido em 2015, quando a dívida líquida da empresa atingiu 5,3 vezes o seu 

capital gerado no mesmo ano. Com isso, tornou-se imperiosa a redução desse índice 

para 2,5 até 2018, utilizando-se da otimização de portfólio, ou seja, venda de ativos, 

custos operacionais menores, maior disciplina de capital e financeira e adequação de seu 

efetivo (PETROBRAS, 2016). A estratégia empregada a fim de reduzir esse índice será 

detalhada no capítulo 4. 

A seção 3.2 mostrará os resultados operacionais da Petrobras ao longo do período 

analisado. 

                                                                                                                                                                          
18

 É definida como o volume de empréstimos e financiamentos menos o caixa e equivalentes e 

representa a quantidade de dinheiro que a empresa necessita para zerar o passivo que gera despesa 

financeira. Também pode ser definida como a dívida bruta descontada das disponibilidades, onde a 

dívida bruta é o somatório do saldo devedor de todas as dívidas contraídas pela empresa e as 

disponibilidades são todos os ativos com liquidez ( CONTABILIDADE FINANCEIRA, 2014). 
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3.2 – Resultados Operacionais 

Visto que a E&P é um dos segmentos mais significativos, o gráfico 9 é de suma 

importância para tentar entender os motivos que têm levado à mudança de estratégia da 

Petrobras, bem como quais fatores externos foram capazes de causar reflexos nos 

resultados da empresa.  

 

 

Gráfico 9 – Lucro (prejuízo) operacional dos segmentos de E&P e Abastecimento, 2007-2016  

Fonte: Elaboração própria a partir do Form-20-F da Petrobras,  2007-2016. 

 

O primeiro ponto a ser observado é a diferença na ordem de grandeza entre os 

resultados da E&P com relação ao Abastecimento, que puderam ser vistos no gráfico 2 

na rubrica “investimentos” nestes mesmos segmentos. Enquanto a E&P apresenta um 

lucro médio de US$ 21,4 bilhões entre os anos de 2007 a 2016, o Abastecimento 

registrou prejuízo médio de US$ 3,1 bilhões no mesmo período. Além disso, a E&P 

registrou lucro de US$ 35,5 bilhões em 2012 e o Abastecimento prejuízo de US$ 17,7 

bilhões, sendo possível notar a maior diferença entre os dois nesse ano: de US$ 53,2 



28 

 

bilhões, aproximadamente. Vale registrar que os volumes de petróleo bruto e derivados 

produzidos são relativamente constantes e terão importância reduzida nas análises 

seguintes, por conta dessa baixa volatilidade, especialmente quando comparada à 

observada nos preços do barril tipo Brent e na cotação do dólar americano. 

Um segundo ponto de destaque são as quedas drásticas no resultado da E&P observadas 

entre os anos de 2008 e 2009 e, posteriormente, entre 2014 e 2015. Em ambos os casos, 

a queda coincidiu com a desvalorização dos preços internacionais do barril pois, em 

2008, a crise econômica mundial acabou por reduzir o consumo de derivados, enquanto 

que em 2014 apresentou um excesso de oferta de petróleo, conforme os motivos já 

levantados. 

O terceiro e mais interessante ponto é o efeito contrário que o preço causa nos dois 

segmentos: E&P e Abastecimento. De um lado, a E&P tem seus melhores resultados 

coincidindo com os altos preços, por outro lado, o Abastecimento apresenta os piores, e 

vice-versa. Isso acontece porque a receita da E&P é favorecida pela venda de petróleo 

bruto a preços mais altos, que, por sua vez, são responsáveis por elevar o custo da 

matéria-prima do setor de refino. Como a política de preços regulados existente até 

outubro de 2016 (PETROBRAS, 2016b) obrigava a empresa a absorver as variações de 

preços do barril, o segmento de Abastecimento via sua margem de lucro cair com os 

altos preços, explicando parte dos constantes resultados insatisfatórios. 
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Gráfico 10 - Evolução da cotação do dólar, em reais,  2001-2017 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPEA, 2017. 

 

A moeda constante nos relatórios da Petrobras é o dólar americano; contudo a maior 

parte da receita da E&P é auferida em reais (R$) e sua valorização representa maior 

poder de compra e de quitação de dívidas. Portanto, o dólar teve grande parcela de 

influência, em especial, sobre os resultados em E&P registrados entre 2009 e 2015. Isso 

pode ser confirmado no gráfico 10 ao se observar a valorização do dólar e o resultado 

operacional desse segmento (gráfico 9).  
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Gráfico 11 - Evolução de preços do petróleo tipo Brent em dólares americanos, 2000-2017. Fonte: 

Elaboração própria a partir de dados do EIA, 2017. 

 

Além do impacto do dólar sobre a performance da empresa, o preço do barril, ilustrado 

no gráfico 11 com o preço do petróleo tipo Brent, também exerce grande pressão sobre 

o resultado global. No caso do Abastecimento, é evidenciada uma relação inversa entre 

o resultado operacional desse segmento com os preços negociados, na qual o 

Abastecimento apresentou seus piores resultados entre 2011 e 2014, quando o preço do 

barril ultrapassou os US$ 100, em média. Em seguida, com a desvalorização do Brent a 

partir de 2015, observa-se a recuperação do segmento. Já para a E&P, ocorre uma 

relação direta, com maiores lucros em períodos de alta do preço do petróleo. 
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Gráfico 12 - Resultado Operacional dos segmentos de Gás&Energia, Biocombustíveis e Distribuição, 

2007-2016  

Fonte: Elaboração própria a partir dos formulários Form-20-F da Petrobras, 2007-2016. 

 

Quanto aos demais segmentos da Petrobras demonstrados no gráfico 12, alguns fatos 

demandam especial atenção. Primeiramente, nota-se, desde a sua criação, a existência 

de prejuízos constantes no segmento Biocombustíveis, que se intensificaram com o 

passar dos anos (um prejuízo médio de US$ 212 milhões por ano). Além disso, o maior 

resultado em Gás&Energia (lucro médio de US$ 636 milhões por ano) foi em 2011, que 

pode ser explicado por um conjunto de fatores (SEC, 2012): (a) menores investimentos 

realizados, (b) aumento de 7% no consumo, (c) preço mais competitivo nos leilões de 

curto prazo e (d) maior fornecimento para a indústria de fertilizantes. O segmento de 

Distribuição (lucro médio de US$ 846 milhões por ano) apresenta lucro estável até 

2015, quando a crise econômica brasileira reduziu a demanda por derivados. 

Baseando-se nos resultados operacionais apresentados, esperar-se-ia que o segmento de 

Abastecimento seria o primeiro a ser vendido, dados os expressivos prejuízos por 

diversos anos consecutivos. Em seguida, os Biocombustíveis seriam um forte candidato 

à venda de ativos, pois nunca trouxeram benefícios financeiros, apesar de sua 

importância estratégica. Já a E&P, o Gás&Energia e a Distribuição vêm registrando 
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resultados satisfatórios e, a princípio, a venda destes ativos seria justificada pela 

liquidez que proporcionam.  

No caso da Petrobras, diversos segmentos registram prejuízos, e a busca por melhores 

resultados poderia ser a venda, mantendo-se apenas aqueles que apresentassem um 

histórico de resultados positivos. Entretanto, serão demonstrados, no capítulo 4, 

detalhes sobre as tentativas de venda que envolvem desde campos de E&P às 

companhias de gás, passando pela Petrobras Distribuidora. 

 

3.3 – Considerações Parciais 2 

Os Planos de Negócios e de Gestão da Petrobras refletem as expectativas e pretensões 

da empresa nos cinco anos seguintes à publicação e, por isso, foram estudados para 

entender como se deu a evolução das estratégias ao longo dos últimos dez anos. Como 

era de se esperar, o período com mais investimentos previstos foi o que sucedeu à 

descoberta do Pré-Sal. No entanto, é percebida uma repentina mudança no planejamento 

estratégico da Petrobras em 2014, quando anunciou um corte inicial de mais de 40% no 

orçamento, seguido de uma revisão responsável por um novo corte, de 15% adicionais, 

resultando numa queda de US$ 220,6 bilhões para US$ 98,4 bilhões em investimentos 

em apenas um ano. 

Também foi demonstrado como se deu o crescimento da dívida bruta da Petrobras, que 

não foi acompanhado pelo aumento da capacidade de geração operacional da empresa. 

Essa situação insustentável é um dos motivos pelos quais a empresa justifica a meta de 

2,5 imposta para a razão Dívida Líquida/EBITDA, a ser alcançada até 2018. 

Quanto ao resultado operacional de cada segmento da Petrobras avaliados 

separadamente, observa-se de imediato, a diferença na ordem de grandeza dos lucros e 

prejuízos observados em E&P e Abastecimento, em comparação aos demais setores. 

Além disso, um fato que merece destaque foi o efeito que o preço do barril de petróleo 

exerce sobre os dois segmentos, pois, enquanto os melhores resultados da E&P 

coincidem com a alta dos preços por contribuir com a sua receita, o Abastecimento 

vivencia seus piores momentos, pois encarece o custo de sua matéria-prima.  
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Por fim, a E&P registrou um lucro anual médio de US$ 21,4 bilhões, entre 2007 e 2016; 

o Abastecimento, um prejuízo anual médio de US$ 3,1 bilhões; a Distribuição, um lucro 

anual médio de US$ 846 milhões; Gás & Energia, um lucro anual médio de US$ 616 

milhões; e os Biocombustíveis, um prejuízo anual médio de US$ 212 milhões. A partir 

de resultados como esses, esperar-se-ia que os segmentos responsáveis pelas maiores 

perdas para a empresa fossem os primeiros da lista de vendas; entretanto, percebe-se 

que o prejuízo não é o principal critério utilizado para a política de desinvestimentos. 

O próximo capítulo terá como foco a política de desinvestimentos da Petrobras 

buscando saber quais são os fatores de escolha de ativos para a venda. 
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4 - A POLÍTICA DE DESINVESTIMENTOS 

 

No capítulo 4, será analisada a estratégia utilizada pela Petrobras a fim de reduzir seu 

endividamento, questionando alguns aspectos de sua efetividade. Na primeira seção, 

será apresentado o processo de agravamento da dívida que viveu a estatal, bem como as 

expectativas e projeções da empresa em relação ao combate dessa dívida. Na segunda 

seção, serão listados os principais ativos postos à venda como forma de angariar 

recursos para o pagamento de passivos e para o financiamento de novos investimentos. 

Também serão apurados, em cada caso, a ordem de grandeza dos ganhos e das perdas 

correspondentes. Finalmente, na terceira seção, será avaliado o quanto a nova política 

de desinvestimentos foi realmente responsável pela redução do endividamento da 

Petrobras desde que foi implementada em 2015. 

A mudança na estratégia da Petrobras pode ser percebida no Form-20-F da SEC; 

enquanto o termo “desinvestimento” surge uma única vez no formulário de 2010 e três 

vezes no de 2013, ele fora citado 57 vezes no Form-20-F do ano fiscal de 2016. 

Também em linha com as premissas estabelecidas no Plano de Negócios e Gestão 

(PNG) 2017-2021, a Petrobras afirma não haver necessidade de novas captações 

líquidas para o biênio 2017-2018 (SEC, 2017). Contudo, a empresa continua avaliando 

novas oportunidades de funding de acordo com a sua estratégia de gerenciamento de 

passivos, visando à melhora do perfil de amortização
19

 e à redução do custo da dívida, 

mantendo um perfil de endividamento adequado aos prazos de maturação dos seus 

investimentos (SEC, 2017). 

 

4.1 – Agravamento da dívida da Petrobras 

Em virtude de fatores como o não pagamento de dividendos desde abril de 2014, atrasos 

na divulgação de balanços e a própria investigação “Lava Jato” movida pela Polícia 

                                                           
19

 Amortização é um processo que extingue dívidas através de pagamentos periódicos, é a extinção de 

uma dívida através da quitação da mesma. Na amortização, cada prestação é uma parte do valor total, 

incluindo os juros e o saldo devedor restante (CUNHA, 2015). 
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Federal e pelo Ministério Público, as agências de classificação de risco
20

 como 

Moody’s, Fitch e Standard&Poor’s iniciaram um processo de rebaixamento das notas 

de crédito da empresa. De acordo com o gráfico 13, a Petrobras sofre o primeiro 

rebaixamento no final de 2015, quando saiu do grau Ba2 para o Ba3 – que se 

enquadram em “questionável qualidade de crédito” (MOODY’S, 2017a). Em seguida, 

no início de 2016, um novo e mais drástico rebaixamento ocorre, até o grau B3 – 

“especulativa e sujeita a alto risco de crédito” (MOODY’S, 2017a). Desde então, a 

Petrobras vem demonstrando sinais de recuperação, mas de forma lenta. 

 

 

Gráfico 13 - Evolução dos ratings da Petrobras, 2015-2017 

Fonte: Moody's, 2017b. 

 

Conforme pode ser constatado no gráfico 14, ao passo que o gerenciamento de passivos 

se esforça em pagar os juros a partir do ano de 2010 e diminuir a dívida total, a gestão 

da Petrobras passa a enfrentar maior resistência após 2013, com o crescimento dos juros 

de captação. A partir disso, a taxa de captação alcançou o seu pico de 8,6% em 2016. 

Neste caso, a rolagem das dívidas pretendida pela empresa tornou-se difícil, pois ficou 

                                                           
20

 As agências de classificação de risco avaliam a capacidade de um “emissor de dívida” em honrar o 

pagamento do papel que está emitindo. Sendo assim, o “rating”, como é conhecida a nota, mostra-se 

como um instrumento muito relevante para os investidores, pois fornece uma “opinião” independente a 

respeito do risco de crédito da dívida analisado. Por agente emissor, entendemos organizações como 

empresas, governos, instituições financeiras, ou fundos de crédito. Os emissores contratam as agências 

para que elas determinem as notas dos títulos, pois tem a necessidade de comprovar aos seus 

investidores o nível de classificação (MARIN, 2011). 
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incapacitada de contrair novos empréstimos com juros menores visando o pagamento 

daqueles com vencimento próximo. 

 

Gráfico 14 – Pagamento de Juros e Custo de Captação da Petrobras, 2003-2016  

Fonte: Petrobras - Plano de Negócios e Gestão 2017-2021. 

Como alternativa aos juros altos, a Petrobras traçou um plano que pretendeu recuperar – 

com desinvestimentos e reestruturações – US$ 15,1 bilhões no biênio 2015-2016 e mais 

US$ 42,6 bilhões no biênio 2017-2018, totalizando US$ 57,7 bilhões em 4 anos (SEC, 

2016). O objetivo direto foi a redução da alavancagem
21

 de 50,8% em 2015 para menos 

de 35% até 2020, conforme consta no gráfico 15. 

                                                           
21

 Razão entre a dívida bruta e o ativo total. Fonte: SEC, 2017. 
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Gráfico 15 - Projeção da Alavancagem Líquida da Petrobras, 2015-2020  

Fonte: Petrobras - Plano de Negócios e de Gestão, 2014. 

Em relação a razão Dívida Líquida/EBITDA, em 2014, a Petrobras projetava leve 

crescimento até 2017, seguido de uma queda mais acentuada, atingindo um valor de 

2,03 até 2020, conforme pode ser constatado no gráfico 16. Na seção 4.3, será possível 

perceber que essa projeção se mostrou pouco realista, posto que o índice se manteve 

acima de 3 até o primeiro trimestre de 2016. 

 

Gráfico 16 - Índice Dívida Líquida/EBITDA planejado da Petrobras, 2015-2020 

Fonte: Petrobras - Plano de Negócio e de Gestão, 2014. 
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4.2 – Ativos à Venda 

Nesta seção 4.2, serão listados os principais ativos escolhidos para venda pela Petrobras, 

onde cada subseção corresponderá a um ativo, verificando qual o segmento de atuação 

de cada um; a situação em que se encontra sua negociação; os valores recebidos na 

transação e gastos na aquisição – quando houver; entre outras características. Com isso, 

espera-se confrontar o histórico de resultados e investimentos com a real intenção de 

venda. A última subseção será destinada ao setor corporativo da Petrobras e foi 

propositadamente incluída nessa análise, pois também é alvo de reformulações a partir 

de 2015. 

Na tabela 5 são listados os ativos alvos da estratégia de desinvestimento da Petrobras, 

com seus respectivos valores em dólares. Além disso, destaca-se o status de cada 

transação, pois enquanto muitas delas já foram concluídas e pagas, uma grande parte 

enfrenta dificuldades em sua realização. Entre as barreiras, estão uma ação popular 

movida na 3ª Vara da Justiça Federal de Sergipe, em dezembro de 2016, que impediu a 

venda de campos de E&P no Sergipe e no Ceará até o fim de maio de 2017, quando a 

Justiça decidiu em favor da Petrobras. Outra ação popular acolhida no dia 13 de abril de 

2017, também pela Justiça Federal de Sergipe, proibiu a venda de ações da Termobahia 

para a Total, como parte do acordo de 2,2 bilhões de dólares entre a Petrobras e a 

petroleira francesa, assinado em dezembro de 2016 (REUTERS, 2017a). Além da 

Justiça de Sergipe, o Tribunal de Contas da União também moveu processos que 

atrasaram as negociações, pois proibiu, em 7 de dezembro de 2016, novos contratos de 

venda até que fosse criada uma metodologia para essas alienações, liberando apenas 

aquelas que já estavam em estágio avançado de negociação (FABRINI, 2016). 

Alguns ativos chamam mais atenção na tabela 5, devido ao valor colocado para 

negociação. Em primeiro lugar está a venda da participação na Rede de Gasodutos do 

Sudeste – Nova Transportadora do Sudeste – para a empresa Brookfield, por US$ 5,2 

bilhões. Essa operação também enfrentou barreiras em função de uma liminar do 

Tribunal Regional Federal (TRF) que paralisou a venda. Entretanto, a liminar foi 

suspensa em seguida, em  março de 2017, permitindo que fosse concretizada (GLOBO, 

2017d). Em seguida tem-se a negociação de cinco projetos de E&P, estimados em US$ 
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3,3 bilhões: Paraty 1, Paraty 3, Ópera, Portfólio 1 e Sabará
22

. Após ter ordenado a 

paralisação no final de 2016, o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou, em 

março de 2017, que a Petrobras poderia reiniciar seu processo de vendas, desde que 

seguisse um novo conjunto de regras elaboradas pela empresa e aprovadas pelo TCU. 

As únicas exceções foram Ópera e Portfólio 1, que puderam continuar com as regras 

vigentes à época por estarem com negociações avançadas. 

 

 

                                                           
22

 Codinomes foram atribuídos a esses pacotes de ativos a fim de evitar especulações do mercado 

(FOLHA, 2017b) 
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Segmento Ativo Trimestre
Valor

[MM USD]
Venda Comprador(a)

Campos Bacia Austral, Argentina 15T4 101 Concluída em 30/03/2015 Compania General de Combustibles

Bloco BM-S-8 (Carcará) 16T4 2500 Concluída em 22/11/2016 Statoil

Aliança Estratégica 2016: 16T4 2200 Concluída em 21/12/2016 Total

 Operação e 35% de Lapa; 22,5% Iara; TermoBahia

Nome interno Paraty 1, Paraty 3, Ópera, Portfólio 1 e Sabará 17T2 3300 Em andamento, autorizado pelo TCU -

50% Tartaruga Verde e 100% Baúna 17T4 1500 Desistência da Woodside Karoon

Projeto Ártico (Campos águas rasas Sergipe e Ceará) 17T4 - Em andamento -

Projeto Topázio (Campos terrestres no Nordeste) 17T4 - Em andamento -

Campo St. Malo 17T4 - Cancelada -

E&P Subtotal 9,601

49 % da Gaspetro 15T4 585 Concluída em 29/12/2015 Mitsui

90% Nova Transportadora Sudeste 16T4 5200 Concluída em 04/04/2017 Brookfield e Itaú (7%)

Liquigás 16T4 809 Parecer negativo CADE em 29/08/2017 Ultrapar

Terminais de GNL de Pecém 17T4 - Prospecção de investidores -

Gás&Energia Subtotal 6,594

Petrobras Argentina 16T3 897 Concluída em 27/07/2016 Pampa Energia

Petrobras Chile Distribuicíon (PCD) 16T3 470 Concluída em 04/01/2017 Southern Cross Group

Refinaria Nansei Seikyu (NSS) - Japão 16T4 165 Concluída em 29/12/2016 Taiyo Oil Company

Internacional Subtotal 1,532

Petroquímica Suape e da Citepe 17T2 385 Concluída em 27/03/2017 Alpek

Abastecimento Subtotal 385

Nova Fronteira Bioenergia 16T4 133 Concluída em 07/03/2017 Grupo São Martinho

Usinas Guarani (Biocombustíveis e açucar) 16T4 202 Concluída em 03/02/2017 Tereos

Biocombustíveis Subtotal 335

25% a 49% das ações da BR Distribuidora 17T4 - Aprovada pela Petrobras -

Distribuição Subtotal -

Total 18,447

Distribuição

E&P

Gás&Energia

Internacional

Abastecimento

PBio

 

Tabela 5 – Principais ativos vendidos ou em processo de venda pela Petrobras,  2015-2017 (em milhões de dólares) 

Fonte: Elaboração própria a partir dos relatórios trimestrais da Petrobras, 2015-2017. 
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Em relação à origem de cada venda, percebe-se que, aproximadamente, US$ 9,6 bilhões 

dos US$ 18,5 bilhões disponibilizados para alienação são provenientes do segmento de 

E&P, e mais de US$ 6,5 bilhões, de Gás & Energia. Apesar dos resultados operacionais 

indicarem os maiores prejuízos no segmento de Abastecimento, o que se vê são 

desinvestimentos realizados em áreas com histórico positivo.  

Segmentos deficitários não estão na lista de ativos para desinvestimentos. Para justificar 

tal fato, diversos fatores contribuem para a falta de interesse de investidores nos ativos e 

esse perfil contra-intuitivo encontra-se abaixo listado:  

a) pouca adequação das refinarias brasileiras ao petróleo médio produzido no país;  

b) restrições ambientais vigentes nos locais onde determinadas refinarias estão 

instaladas, como Abreu e Lima, em Pernambuco;  

c) entraves judiciais, como os do TCU e da Justiça Federal de Sergipe;  

d) logística pouco eficiente, com refinarias longe da região produtora ou muito 

dependentes da malha rodoviária, tais como Gabriel Passos ou Alberto Pasqualini;  

e) ativos mais atraentes ao mercado. 

 

A seguir, uma análise pormenorizada de todos os ativos listados na Tabela 5, de 4.2.1 a 

4.2.19, com a finalidade de obter a justificativa para a inclusão no rol de vendáveis. 

 

4.2.1 - Carcará (Bloco exploratório BM-S-8) 

O bloco exploratório BM-S-8 (Bloco Marítimo Bacia de Santos 8), localizado na área 

de Carcará, no pré-sal da Bacia de Santos, fora arrematado na 2ª rodada de licitações da 

ANP pelo consórcio formado inicialmente por Petrobras (50%), Petrogal (10%) e Shell 

(40%), que cedeu sua participação para a Queiroz Galvão Exploração e Produção 

(QGEP) e porteriormente para Barra Energia, com um bônus de assinatura de R$ 51,5 

milhões, aproximadamente, 65% de conteúdo local de acordo com dados da ANP 

(2002). Ele situa-se a 226 km da costa de São Paulo, tem lâmina d’água média de 2024 

metros e óleo leve (31° API) considerado de boa qualidade. Estes dados foram 
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confirmados pelo terceiro poço perfurado na área do Plano de Avaliação de Descoberta 

(PAD)
23

 de Carcará, válido até março de 2018 (PETROBRAS, 2015).  

Em 28 de julho de 2016, o Conselho de Administração aprovou a venda por US$ 2,5 

bilhões a sua participação em Carcará (equivalente a 66%) para a Statoil Brasil Óleo e 

Gás Ltda. Em 8 de setembro de 2016 e 10 de novembro de 2016, o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e a Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovaram sem restrições o processo de venda, 

respectivamente. A primeira parcela de US$ 1,25 bilhão, correspondente a 50% do valor 

total da transação, foi recebida em 22 de novembro de 2016, após o cumprimento de 

todas as condições previstas no Contrato de Compra e Venda de Ações, sendo apurado 

um ganho de US$ 881 milhões, reconhecido em outras receitas líquidas
24

. O restante do 

valor será reconhecido mediante duas parcelas contingentes, que estão relacionadas a 

eventos futuros, sendo o primeiro pagamento contingente, de US$ 300 milhões, 

condicionado à licitação da área não contratada para onde se estende a jazida de Carcará 

e o segundo pagamento contingente, de US$ 950 milhões, condicionado à assinatura e 

submissão à ANP do Acordo de Individualização da Produção
25

 da jazida unitizada 

(SEC, 2017). A Statoil estima que haja de 700 milhões a 1,3 bilhão de boe em Carcará 

(AEPET, 2017). 

 

4.2.2 - Campos de Tartaruga Verde e Baúna 

O primeiro campo (Tartaruga Verde) é originário do Bloco BM-C-36 (posteriormente 

C-M-401). Foi adquirido com um bônus de R$ 16 milhões durante a 7ª rodada de 

                                                           
23

 O PAD é um documento preparado pelo concessionário a qualquer tempo, na fase de Exploração ou 

na fase de Produção, quando houver decisão de avaliar a descoberta. A elaboração e entrega do PAD 

deve estar de acordo com a Resolução ANP nº 30/2014. 

24
 Na Demonstração de Resultados do Exercício, outras receitas (despesas) líquidas são contabilizadas 

após o lucro bruto, junto com demais despesas de vendas, tributárias ou administrativas, a fim de 

apurar o lucro líquido. 

25
 De acordo com a PPSA, esse tipo de acordo viabiliza, por meio de um projeto único, o 

desenvolvimento da produção de uma jazida que se estenda por áreas de concessão, cessão onerosa ou 

partilha pertencentes a operadores diferentes ou por áreas ainda não contratadas, evitando a produção 

predatória da jazida. 
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licitações da ANP em 2005 e está localizado na porção sul da Bacia de Campos, a 

aproximadamente 125 km de Macaé/RJ, com lâmina d’água entre 650 e 1200m e com 

uma área de concessão de aproximadamente 88 km². Até junho de 2016, já haviam sido 

perfurados 12 poços e mais 18 estavam previstos, todos operados a partir do FPSO Rio 

das Ostras (ANP, 2016a). O campo de Baúna é originário dos antigos blocos S-M-1288 

e S-M-1289, adquiridos na Rodada 5 da ANP, em 2003, com um bônus de assinatura de 

apenas R$ 60 mil, e está localizado na Bacia de Santos. Neste, já haviam sido 

perfurados 22 poços até junho de 2016, que estão conectados ao FPSO Cidade de Itajaí 

(ANP, 2016b).  

A Petrobras já negociava esses ativos com um consórcio formado pelas australianas 

Karoon e Woodside Energy, mas desistiram da compra de US$ 1,5 bilhão em função 

dos atrasos causados pelo TCU. Entretanto, no dia 3 de abril de 2017, a Karoon 

anunciou que buscava novos parceiros interessados nos campos ofertados, após a 

aprovação pelo TCU de uma nova metodologia para a alienação dos ativos da Petrobras. 

Até setembro de 2017, não se encontraram novos interessados. Considerando um 

volume de óleo in situ de 840 milhões de barris para 50% de Tartaruga Verde (ANP, 

2016a), 345 milhões de barris para 100% de Baúna (ANP, 2016b), um fator de 

recuperação (FR)
26

 estimado de 20%, o preço do barril em US$ 50 e um custo de 

extração de US$ 10 por barril, esses dois campos corresponderiam a aproximadamente 

US$ 9,5 bilhões em valores atuais, sem considerar os montantes já investidos no 

desenvolvimento dos mesmos. Assim, essa venda poderia representar uma perda de 

US$ 8 bilhões num prazo de menos de 15 anos, baseando-se na previsão de que o fim 

da produção ocorra em 2031 (ANP, 2016a). 

 

4.2.3 - Projetos Topázio e Ártico 

Esses dois projetos correspondem a alguns ativos de E&P classificados para venda: o 

Projeto Topázio é composto por 104 concessões em terra, sendo 98 campos em 

produção e 6 blocos exploratórios (PETRONOTÍCIAS, 2017), enquanto o Projeto 

                                                           
26

 Razão entre o volume de óleo que é extraído e o volume de óleo original no reservatório. Foi utilizado 

o valor de 20% para efeito de cálculo por ser uma média comumente observada na indústria 

(LUCZYNSKI, 2015). 
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Ártico conta com 9 campos nas bacias do Sergipe e Ceará, em lâminas d’água que 

variam de 12 a 50 metros. Em Sergipe, o pólo ofertado agrupa os campos de Caioba, 

Camorim, Dourado, Guaricema e Tatuí, que produzem juntos 1,5 mil barris/dia por 27 

poços. No Ceará, o pacote inclui os campos de Atum, Curimã, Espada e Xaréu, cuja 

produção é de cerca de 5,4 mil barris/dia em 33 poços. Cada polo de produção conta 

com nove plataformas fixas e, à exceção de Dourado e Tatuí, em Sergipe, todos os 

campos seguem em operação. Dentre as empresas interessadas na aquisição, estão a 

Alvopetro, Geopark, Ouro Preto, Parnaíba Gás Natural, PetroRio e Karoon; entretanto, 

aspectos ambientais poderão dificultar as vendas, visto que a Petrobras tem enfrentado 

problemas para obter licenças ambientais até mesmo para fazer reparo em suas 

instalações de águas rasas (BRASIL ENERGIA, 2016). 

 

4.2.4 - Campos de Lapa e Iara 

No segmento de E&P, o campo de Lapa foi colocado a venda. Ele é originário do antigo 

bloco exploratório BM-S-09 da Bacia de Santos e localizado a cerca de 300 km da 

costa, com lâmina d’água de 2140 metros. Ele foi descoberto em 2007, e teve a sua 

comercialidade decretada em 2013. O início da produção se deu em agosto de 2016 e 

está prevista a continuidade da produção até 2040. Fora adquirido na 2ª Rodada de 

Licitações da ANP, no ano 2000, pelo consórcio formado originalmente por Petrobras 

(45%), BG (30%) e YPF (25%), com um compromisso de conteúdo local de 35% e 

bônus de assinatura de R$ 116 milhões. Até o momento foram produzidos 2,45 milhões 

de barris através de 4 poços produtores e 4 injetores, conectados ao FPSO Cidade de 

Caraguatatuba (ANP, 2017). Além desse, o campo de Iara também foi incluído na lista 

de venda, estando esse a 230 km da costa do Rio de Janeiro, em profundidade que varia 

de 2000 a 2300 metros. Ele é originário do bloco exploratório BM-S-11, que foi 

arrematado na 2ª Rodada da ANP pelo consórcio formado originalmente por Petrobras 

(65%), BG (25%) e Petrogal (10%), com um bônus de aproximadamente R$ 15 milhões 

e 35% de conteúdo local. Se a estimativa da Petrobras estiver correta, essa área pode 

conter mais 4 bilhões de barris de petróleo em seus reservatórios (GAZETA DO POVO, 

2008).   



45 

 

Em dezembro de 2016, foi assinado um plano de aliança entre a Total e a Petrobras, no 

qual a última concederia a operação e 35% do campo de Lapa à francesa, e mais 22,5% 

do campo de Iara por US$ 2,2 bilhões. 

 

4.2.5 - Gaspetro 

A Gaspetro é uma das principais  subsidiárias da Petrobras, que possui participações 

variando de 23,5% a 100% em 19 das 23 distribuidoras de gás natural do país e conta 

com uma malha de gasodutos com mais de 7 mil quilômetros, atendendo o setor 

residencial, automotivo, industrial e comercial (SEC, 2016). No dia 28 de dezembro de 

2015, foi finalizada a operação da venda de 49% de participação na Gaspetro para a 

Mitsui-Gás. A transação envolveu o recebimento de US$ 495 milhões, após o 

cumprimento de todas as condições previstas no Contrato de Compra e Venda de 

Ações, firmado em 23 de outubro de 2015, incluindo a aprovação definitiva e sem 

restrições pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Foi  registrado 

o valor de US$ 257 (US$ 170 líquido de impostos) como contribuição adicional de 

capital, tendo em vista a manutenção do controle acionário pela Petrobras (SEC, 2016). 

 

4.2.6 - Nova Transportadora do Sudeste – NTS 

Segundo a descrição institucional da Petrobras, a NTS é uma sociedade por ações de 

capital fechado, subsidiária da Petrobras. Foi criada em 15 de março de 2002 pela 

alteração da Razão Social da empresa Transportadora de Gás Rio-Belo Horizonte S.A. 

(TRB), para Petrobras Gas S.A. (Gaspetro). Ela tem como objeto a construção, 

instalação, operação e manutenção de gasodutos na região sudeste do Brasil, visando 

exclusivamente atender ao transporte de gás natural através de gasodutos. Dispõe de 

uma capacidade firme
27

 contratada de movimentação de gás natural de 158,2 milhões 

m³/dia, garantindo o suprimento a todos os segmentos de mercado. 

                                                           
27

 De acordo com a Lei 11.909 de 2009, é uma modalidade de contrato no qual o transportador se obriga 

a programar e transportar o volume diário de gás natural solicitado pelo carregador até a capacidade 

contratada de transporte estabelecida no contrato com o carregador. 
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Foi aprovada pela Assembleia Geral de Acionistas da Petrobras, no dia 30 de novembro 

de 2016, a venda para Brookfield Infrastructure Partners (BIP) e suas afiliadas, através 

de um fundo de investimentos chamado Nova Infraestrutura Fundo de Investimento em 

Participações (FIP). O FIP tem como cotistas: British Columbia Investment 

Management Corporation (BCIMC), CIC Capital Corporation (subsidiária integral da 

China Investment Corporation - CIC) e GIC Private Limited (GIC) (SEC,2017). Do 

montante total de US$ 5,19 bilhões, US$ 3,55 bilhões correspondem a 90% de 

participação da Petrobras na NTS e US$ 1,64 bilhão correspondem à liquidação integral 

da dívida que a NTS detém com a Petrobras Global Trading B.V. (PGT), subsidiária 

integral da empresa. A primeira parcela, no montante de US$ 4,34 bilhões será paga no 

fechamento da transação e o saldo remanescente, no montante de US$ 850 milhões, será 

pago no quinto ano, com juros anuais a uma taxa fixa, conforme estabelecido no 

Contrato de Compra e Venda de Ações (SEC, 2017). 

Essa operação manterá a continuidade da capacidade e dos termos atualmente 

contratados pela Petrobras, através de cinco contratos de transporte de gás na 

modalidade firme, com obrigação de 100% ship-or-pay
28

. Os contratos têm vigência de 

20 anos com prazos de encerramento, contados a partir de 2016, e as tarifas são 

reguladas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e 

reajustadas pelo IGP-M
29

 (SEC, 2017). 

Salienta-se que no dia 4 de abril de 2017, após a Petrobras ter anunciado que finalizara a 

operação de venda da NTS para a FIP, o braço de investimentos industriais do Itaú 

Unibanco (Itaúsa), informou que comprou, por US$ 292,3 milhões, 7,65% das ações 

preferenciais da NTS. Do total investido no negócio, ela pagou R$ 696,9 milhões no ato 

e outros US$ 72,3 milhões serão pagos em cinco anos, a serem atualizados no período; 

ela também adquiriu debêntures conversíveis em ações preferenciais da NTS, com 

vencimento em 10 anos, no valor de R$ 442,1 milhões. A Itaúsa terá o direito de indicar 

                                                           
28

 Cláusula incluída nos contratos de transporte de gás natural, segundo a qual o consumidor final ou a 

concessionária, para quem está sendo feito o transporte, é obrigado a pagar pelo transporte do gás 

mesmo no caso de o gás não ser transportado. 

29
 Índice Geral de Preços – Mercado, índice aferido pela FGV que avalia variações de preço; comumente 

usado para ajustes da energia elétrica e contratos de aluguel. 
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um de 10 membros do conselho de administração da NTS e participará do acordo de 

acionistas (ITAÚSA, 2017).  

 

Gráfico 17 - Nova estrutura societária da NTS, 2016 

Fonte: NTS, 2017. 

4.2.7 - Liquigás  

A Liquigás Distribuidora S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado que atua no 

engarrafamento, distribuição e comercialização de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP, ou 

popularmente conhecido como gás de cozinha). Foi fundada em 1953 e comprada do 

grupo italiano Eni pela Petrobras Distribuidora S.A., em agosto de 2004, por US$ 511 

milhões; em novembro de 2012, após uma reorganização societária, passou a ser 

subsidiária direta da Petrobras. Ela conta com mais de 3 mil funcionários e, com 

exceção do Amazonas, Acre e Roraima, está presente em todos os estados brasileiros, o 

que representa uma ampla cobertura nacional e constitui uma vantagem competitiva da 

empresa (LIQUIGÁS, 2017).  

Com um patrimônio líquido de aproximadamente US$ 300 milhões e lucro líquido de 

US$ 57 milhões no exercício de 2016, a Liquigás também fez parte do plano de 

desinvestimentos da Petrobras (SEC,2017). Doze anos após a sua aquisição, foi 

negociada por US$ 809 milhões para a Ultragaz, mas, após parecer negativo da 

Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) no 

dia 29 de agosto de 2017, o caso segue para análise do plenário da autoridade antitruste. 
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Um relator será sorteado para que as análises comecem oficialmente na segunda 

instância do Cade e a palavra final sobre o caso na esfera administrativa cabe aos sete 

conselheiros do órgão. Caso a operação seja reprovada, será a terceira grande operação 

barrada em 2017 pelo Cade (VALOR ECONÔMICO, 2017a). Segundo o CADE, 

Liquigás e Ultragaz concorrem diretamente no mercado de GLP e são líderes do setor, 

logo juntas passariam a ter 45,6% do mercado nacional, bem acima da segunda 

colocada, a Supergasbras, que em 2016 detinha uma fatia de mercado de 20,57%. O 

parecer da Superintendência demonstra que a operação geraria sobreposições elevadas 

na maioria dos estados analisados no mercado de GLP envasado, e ainda resultaria em 

monopólio das requerentes no mercado de distribuição de GLP propelente
30

.  A ANP 

argumentou, por sua vez, de forma favorável à transação, dizendo que o GLP não 

concorre com o gás natural (VALOR ECONÔMICO, 2017b).   

 

4.2.8 - Campos da Bacia Austral, Petrobras Argentina 

Segundo o Form-20-F do ano de 2015, os ativos da Petrobras Argentina (PESA) na 

Bacia Austral, que fica na província de Santa Cruz, foram totalmente alienados no dia 

30 de março de 2015. A transação envolveu 26 concessões de E&P em terra, com 

produção média de 15 mil boe/d, "e toda a infraestrutura necessária para escoamento, 

tratamento e armazenamento desta produção" (VALOR ECONÔMICO, 2015). A 

compradora, Compañia General de Combustibles (CGC), realizou um pagamento de 

US$ 101 milhões, representando um ganho de US$ 77 milhões para a Petrobras (SEC, 

2016). 

 

4.2.9 - Petrobras Argentina 

No dia 12 de maio de 2016, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a venda 

da totalidade de sua participação na Petrobras Participaciones S.L. (PPSL) para a 

empresa Pampa Energía. A PPSL é uma empresa pertencente à holding  Petrobras e 

                                                           
30

 O gás propelente é aquele utilizado em sprays e aerossóis como fluido capaz de exercer a pressão 

necessária para expelir o conteúdo da embalagem. Uma das aplicações do GLP é como substituto aos 

antigos CFCs, mais danosos ao ambiente, como gás propelente (ULTRAGAZ, 2017). 
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detém 67,19% do capital da Petrobras Argentina S.A. (PESA). O pagamento foi 

efetuado em 27 de julho de 2016 pela Pampa Energía, no valor de US$ 897 milhões, 

com um adicional de US$ 3 milhões recebido em 14 de dezembro de 2016. Caso fossem 

considerados 100% de participação na empresa, significaria uma avaliação de US$ 1,33 

bilhão da PESA, valor muito próximo do estimado pela J.P. Morgan em julho do ano 

anterior, que era de US$ 1,3 bilhão (VALOR ECONÔMICO, 2016). O ganho apurado 

na operação com a alienação do investimento foi de US$ 207 milhões (SEC, 2017). 

Entretanto, a Petrobras manteve a fatia de 33,6%  da concessão de Rio Neuquen e os 

100% de participação no ativo boliviano produtor de gás Colpa Caranda (VALOR 

ECONÔMICO, 2016). 

 

4.2.10 - Petrobras Chile Distribuición Ltda (PCD) 

A PCD foi adquirida pela Petrobras através da Petrobras Caribe Ltda. Ela foi vendida 

integralmente para a Southern Cross Group após assinatura do Contrato de Compra e 

Venda de Ações no dia 22 de julho de 2016. A transação foi concluída no dia 4 de 

janeiro de 2017 com o pagamento em dinheiro de US$ 470 milhões à Petrobras, dos 

quais US$ 90 milhões foram oriundos da distribuição de dividendos líquidos de 

impostos da PCD, ocorrida em 09 de dezembro de 2016, e os demais US$ 380 através 

de pagamento pela Southern Cross Group (SEC, 2017). A venda da PCD significou a 

alienação de 279 postos de serviço, oito terminais próprios de distribuição, operações 

em 11 aeroportos, participação em duas empresas de logística e uma unidade de 

lubrificantes (VALOR ECONÔMICO, 2016).   

 

4.2.11 - Refinaria de Nansei Sekiyu (NSS) 

A Nansei Sekiyu Kabushiki Kaisha (NSS) é uma empresa localizada na ilha de 

Okinawa, no Japão, e foi vendida para a Taiyo Oil Company, também de origem 

japonesa. A Petrobras detinha 100% da propriedade através da Petrobras International 

Braspetro (PIB BV). A empresa NSS compreende uma refinaria com capacidade de 

processamento de 100 mil barris de petróleo por dia, 36 tanques que armazenam 9,5 

milhões de barris de petróleo e derivados, além de três píeres para carga e descarga de 
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navios e uma monobóia. A compradora - Taiyo Oil Company  é de capital fechado, 

especializada em importação, exportação, refino e venda de produtos petrolíferos, com 

sede em Tóquio. Possui nove escritórios/filiais, incluindo uma refinaria  no Japão 

(PETROBRAS, 2016d). 

Em 17 de outubro de 2016, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a venda 

da totalidade das ações da NSS para a Taiyo Oil Co, tendo sido concluída no dia 28 de 

dezembro de 2016 após o pagamento de US$ 165 milhões. Foi apurado um ganho de 

US$ 132 milhões para os cofres da Petrobras (SEC, 2017). 

 

4.2.12 - Petroquímicas Suape e Citepe 

O Complexo de Suape foi implantado no município de Ipojuca (PE), situado 

estrategicamente no Complexo Industrial Portuário de Suape, em terreno contíguo às 

instalações da Refinaria Abreu e Lima. Ele é formado por duas empresas: a Companhia 

Petroquímica de Pernambuco ( Petroquímica Suape) e a Companhia Integrada Têxtil de 

Pernambuco (Citepe) (PQS, 2017). A primeira produz o ácido tereftálico purificado, 

conhecido como PTA, com uma unidade com capacidade para 700 mil toneladas por 

ano (kta); a Citepe é responsável pela fabricação de polímeros e filamentos de poliéster 

e resina para embalagens PET (Politereftalato de Etileno), capaz de produzir 240 mil kta 

de filamentos de poliéster (POY) e 450 kta de politereftalato de etileno (PET). Para a 

construção desse complexo foram gastos mais de R$ 6,5 bilhões, dos quais, R$ 4 

bilhões são provenientes de financiamento através do BNDES (PETROBRAS, 2009).  

A venda de 100% da participação da Petrobras no Complexo Petroquímico de Suape 

corresponde a mais um projeto aprovado de acordo com a decisão cautelar do TCU, 

apesar ter sofrido novo atraso devido à Justiça de Sergipe. O principal motivo alegado 

pela Justiça para o pedido de cancelamento da venda se deve ao fato do valor negociado 

de US$ 385 milhões, ou aproximadamente, R$ 1,2 bilhão ser muito inferior ao total 

investido na construção do Complexo: cerca de R$ 9 bilhões (FOLHA DE 

PERNAMBUCO, 2017). Outros três argumentos contrários à venda são:  

a) a crença de não ser o momento mais propício, em função da crise econômica vivida e 

ativos consequentemente depreciados;  
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b) o risco de se criar um monopólio privado estrangeiro sobre a produção do PTA, dado 

que o complexo é o único produtor na América do Sul e concorre com as importações 

de PTA do México, as quais são isentas de tarifas no Brasil;  

c) a possibilidade de perda de 3 mil empregos diretos, incluindo concursados (FOLHA 

DE PERNAMBUCO, 2017). Após recurso apresentado pela Petrobras,  o processo de 

venda para a mexicana Alpek, S.A.B. de C.V. foi autorizado a prosseguir no dia 22 de 

fevereiro de 2017 (SEC, 2017).  

 

4.2.13 - Refinaria Abreu e Lima – RNEST 

Localizada em Ipojuca, no litoral sul do Estado de Pernambuco, a Refinaria Abreu e 

Lima foi projetada pela Petrobras para ser a mais moderna do Brasil, sendo a primeira 

adaptada a produzir 100% de petróleo pesado com o mínimo de impactos ambientais, 

além de produzir combustíveis com teor de enxofre menor do que o exigido pelos 

padrões internacionais mais rígidos, ou seja, de 10 partes por milhão (ppm) de enxofre 

(WEG, 2010). Entretanto, também vem registrando fortes prejuízos para a Petrobras, 

pois, anunciada em 2005 a um custo estimado de US$ 2,05 bilhões, foram gastos em 

torno de US$ 16,8 bilhões até 2016 em todo o complexo. Inclusive, de acordo com o 

Ministro das Minas e Energia, ainda seriam necessários mais US$ 1 bilhão para 

finalizar o Trem 2 da refinaria. Com isso, o valor total da obra equivaleria a 

impressionantes R$ 66,5 bilhões, um montante cerca de doze vezes maior que o previsto 

originalmente. Paralelamente,  a Petrobras ainda foi obrigada a arcar com todos os 

custos após a Venezuela desistir da parceria proposta inicialmente (JC UOL, 2017).  

Ao final de 2016, a RNEST destilava cerca de 74 mil barris de petróleo bruto por dia, 

ficando em 9º lugar dentre as 13 refinarias da Petrobras em território brasileiro (SEC, 

2017), explicitando ainda mais sua baixa eficiência. Apesar de ter recebido autorização 

para alcançar a capacidade total de 100 mil barris de petróleo destilados por dia, isso 

exigirá a realização de uma unidade de redução de emissões do enxofre (SNOX), cuja 

conclusão é esperada para 2018. A obra também sofre com atrasos, tendo a primeira 

unidade entrado em funcionamento 10 anos após anunciada, além da previsão de que a 

segunda unidade seja lançada apenas em 2021 (G1, 2016). Com isso, antes da decisão 
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de postergar as obras, em 2014, já haviam sido gastos aproximadamente US$ 2,5 

bilhoes no 2º trem da RNEST, cuja conclusão depende ainda de novos parceiros 

interessados no empreendimento. Desse total, cerca de US$ 780 milhões já foram 

reconhecidos como perdas por desvalorização de ativos em 2016 e, portanto, não 

poderão ser recuperados (SEC, 2017). 

 

4.2.14 – Refinaria de Pasadena 

A refinaria de Pasadena localiza-se na cidade de Pasadena, no estado americano do 

Texas,  tem uma capacidade instalada de processamento de 100 mil barris de petróleo 

bruto por dia (SEC, 2017). A aquisição da mesma custou à Petrobras um total de US$ 

1,18 bilhão, após uma série de decisões que ainda são alvo das investigações da 

operação conjunta do Ministério Público e Polícia Federal conhecida como “Lava Jato”. 

A empresa, inicialmente, realizou um pagamento de US$ 360 milhões por 50% da 

refinaria em 2006, que havia sido adquirida por US$ 42,5 milhões pela empresa belga 

Astra Oil, dois anos antes. Em seguida, após disputa judicial nos Estados Unidos, a 

Justiça americana definiu que a Petrobras deveria pagar US$ 821 milhões à Astra pelo 

restante da refinaria (FOLHA, 2014).  

De acordo com relatório expedido pela Controladoria Geral da União no dia 16 de 

dezembro de 2014, a Petrobras pagou R$ 659,4 milhões a mais do que a refinaria 

realmente valia (CGU, 2014). O relatório ainda concluiu que:  

a) a opção pela compra foi fundamentada na potencial rentabilidade do 

empreendimento, e não no valor dos ativos no estado em que se encontravam;  

b) a Petrobras, na condição de compradora, deveria e poderia ter buscado, nas 

negociações, entre os diversos cenários montados pela consultoria (Muse Stancil), o que 

mais a favorecesse, mas acabou por favorecer a empresa belga Astra Oil;  

c) os instrumentos que formalizaram a aquisição da refinaria de Pasadena continham 

cláusulas contratuais que tornavam a relação negocial favorável à Astra, sem compensar 

de forma justa a Petrobras e sem dividir os riscos do negócio de forma equânime (CGU, 

2014).  
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No dia 10 de maio de 2017, a Petrobras informou que venderá Pasadena, mas não foi 

informado o valor exigido, até setembro de 2017, apesar de ser improvável a 

recuperação do valor investido. 

4.2.15 - Braskem 

A Braskem S.A. é uma companhia de capital aberto, com ações negociadas em bolsas 

de valores no Brasil e no exterior, sendo o maior grupo petroquímico da América 

Latina. A Petrobras detém 47% de seu capital votante, mas o controle é da Odebrecht, 

que detém 51% (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2017). Com base nas cotações de mercado no 

Brasil, em 31 de dezembro de 2016, a participação da Petrobras de 36% no capital total 

da Braskem foi avaliada em US$ 2,8 bilhões. Considerando a relação operacional entre 

a Petrobras e a Braskem S.A., o teste de recuperabilidade do investimento nessa 

coligada foi realizado em 2016, mas não indicou a existência de perdas por impairment 

(SEC, 2017). 

De acordo com a intenção da Petrobras de abandonar o setor petroquímico, foi 

anunciado no dia 19 de julho de 2017 que a empresa estaria iniciando negociações com 

a Odebrecht para a sua saída definitiva do setor, com a venda de sua participação. O 

acordo entre os acionistas concede à Petrobras poder no bloco de controle da Braskem, 

o que não pode ser transferido ao futuro comprador (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2017). Até 

setembro de 2017, não foram divulgados valores para a suposta transação.  

4.2.16 - Nova Fronteira Bioenergia 

Anunciado no dia 15 de dezembro de 2016, a Petrobras fechou acordo de valor 

estimado em US$ 133 milhões com a São Martinho, para venda de sua fatia de 49% na 

Nova Fronteira, uma joint venture formada pela Petrobras Biocombustível (PBIO) e 

pela São Martinho (com 51%). A São Martinho tem como principal ativo a Usina Boa 

Vista, localizada em Quirinópolis (GO), dedicada exclusivamente à produção de etanol. 

Nessa transação, a PBIO e os demais acionistas minoritários na Nova Fronteira 

receberão novas ações ordinárias da São Martinho em substituição e na proporção das 

ações que detêm no ativo negociado. A São Martinho, portanto, emitirá 24.023.708 

ações ordinárias (representando 6,59% do capital social), dos quais 24.000.000 ações 

serão destinadas à PBIO e 23.708 ações aos minoritários da Nova Fronteira. Em 
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seguida, uma eventual venda de ações da São Martinho pela PBIO não estará sujeita a 

qualquer restrição e poderá ser realizada futuramente através de um processo 

estruturado (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2017). 

Na safra encerrada em março de 2015, foi registrado, pela Nova Fronteira, um lucro 

líquido de R$ 48,63 milhões e, na safra do ano seguinte, houve um crescimento de 

204,6%, alcançando R$ 148,15 milhões (NOVA CANA, 2016). O lucro registrado 

nesse ano representa, portanto, cerca de um terço do valor atribuído aos 49% de 

participação da PBIO. A empresa negociada tem capacidade de moagem de quatro 

milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra, sendo a Usina Boa Vista (GO) uma 

das 40 maiores do país, pode produzir 450 mil litros de etanol anidro e 1,55 milhão de 

litros de etanol hidratado diariamente e tem potência instalada para cogeração de 80 

megawatt (MW). Em maio de 2016, a Usina Boa Vista conseguiu a aprovação, junto ao 

BNDES, de R$ 20 milhões para investir nos canaviais e foi aprovada captação de até R$ 

70 milhões por meio de uma linha de Custeio Agropecuário Empresarial (NOVA 

CANA, 2016). 

4.2.17 - Usina Guarani 

Quanto à Guarani, citada no capítulo 3, foi concluída a venda dos 46% de participação 

da Petrobras no dia 03 de fevereiro de 2017 por aproximadamente US$ 202 milhões, 

apesar de ter sido adquirida em 2010 pelo equivalente à US$ 512 milhões. A 

compradora francesa Tereos, com isso, passou a deter 100% das ações da empresa 

sucro-alcooleira, que possui sete unidades produtoras de açúcar e etanol no Brasil, 

sendo quatro delas na região de Rio Preto: a usina Cruz Alta, em Olímpia; a usina 

Severínia, em Severínia; Tanabi, em Tanabi; e a usina Vertente, em Guaraci. Além 

dessas sete, há também as unidades de Andrade, em Pitangueiras; São José, em Colina; 

e Mandu, em Guaíra, todas no interior de São Paulo (GUARANI, 2017).  

A companhia mantém relação com mais de 12 mil produtores de cana-de-açúcar, cultiva 

mais de 300 mil hectares de terras nas regiões onde está localizada e o plantio e a 

colheita são totalmente mecanizados. Esse projeto está entre as cinco transações que 

puderam ter seus contratos assinados de acordo com a decisão cautelar do TCU por 

estarem em estágio avançado, conforme divulgado ao mercado e à imprensa 

(PETROBRAS, 2016e).  
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 4.2.18 - BR Distribuidora 

Quanto à BR Distribuidora, foi traçada uma estratégia diferente após as resistências 

encontradas para sua venda; aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras no 

dia 11 de julho de 2017, será realizada a abertura de capital da subsidiária (REUTERS, 

2017b). Apesar de ainda não ter sido divulgado o montante que se pretende arrecadar 

com a oferta, a subsidiária fora avaliada em torno de US$ 10 bilhões pelo banco suíço 

UBS S.A.. De acordo com entrevista ao atual presidente do conselho de administração 

da Petrobras – Nelson Carvalho – durante o 8º Congresso Internacional de Mercados 

Financeiros e de Capitais, espera-se concluir a oferta pública inicial de ações até o dia 1º 

de dezembro de 2017 (FOLHA, 2017a). O objetivo será listar a subsidiária no Novo 

Mercado
31

, sem perder o controle da BR.  

4.2.19 – Petros - Corporativo 

A Petrobras patrocina um plano de pensão de benefício definido, conhecido como 

Petros, e um plano de pensão de contribuição variável, denominado Petros 2 – juntos, 

cobrem 96.86% dos colaboradores, complementando a segurança social de seus 

funcionários aposentados. Os funcionários, na qualidade de participantes dos planos, 

realizam contribuições mensais obrigatórias e a Petrobras realiza aporte para os planos 

nos montantes determinados pelos regulamentos e avaliações atuariais dos fundos de 

pensão, contribuindo com um montante igual ao destinado pelos funcionários (SEC, 

2017).  

A partir de 9 de agosto de 2002, o programa Petros parou de admitir novos participantes 

e, desde 2003, são discutidas soluções para lidar com os déficits do plano e desenvolver 

um plano de previdência complementar. Nesse sentido, foi assinado um termo de 

compromisso financeiro (TFC) para cobrir as obrigações no âmbito do plano de 

pensões, que é devido em 20 anos, com 6% ao ano – em 31 de dezembro de 2016, o 

saldo de TFC era de US$ 3,6 bilhões. Em 2016, as contribuições pagas pela Petrobras e 

                                                           
31

 O Novo Mercado firmou-se como uma seção destinada à negociação de ações de empresas que 

adotam, voluntariamente, práticas de governança corporativa adicionais às que são exigidas pela 

legislação brasileira (BMF&Bovespa, 2017). 
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suas subsidiárias (patrocinadores) a pensões e planos de saúde com características de 

benefício definido somaram US$ 760 milhões e as contribuições pagas à parte variável 

do plano de previdência Petros 2 somaram US$ 267 milhões (SEC, 2017). 

Além disso, os Programas de Incentivo ao Desligamento Voluntário – os PIDVs – 

fornecem condições e compensações financeiras atrativas a fim de reduzir o efetivo da 

companhia. Eles têm sido colocados em prática com mais vigor desde 2014 e, nesse 

mesmo ano, a Petrobras teve cerca de 8300 inscritos no programa – ou 12% do total de 

empregados. Isso corresponderia a um custo inicial de R$ 2,4 bilhões, mas que seria 

recompensado pela redução de R$ 13 bilhões nos custos operacionais entre os anos de 

2014-2018 (PETROBRAS, 2014). Essa tentativa da companhia em otimizar sua força 

de trabalho pode ser observada na tabela 6, na qual é apresentada a redução do efetivo 

de concursados, trimestre a trimestre. 

 

Número de 

empregados
%

3T2015 79,113 -

4T2015 78,470 -0.81%

1T2016 78,406 -0.08%

2T2016 76,613 -2.29%

3T2016 71,152 -7.13%

4T2016 68,829 -3.26%

1T2017 65,220 -5.24%

2T2017 63,152 -3.17%  

Tabela 6 - Evolução do número de empregados da Petrobras, 2015-2017 

Fonte: Elaboração própria a partir dos relatórios financeiros da Petrobras, 2015-2017. 

 

O perfil dos empregados enquadrados nos PIDVs também requer atenção – no 

programa de 2016, 21% dos desligados eram técnicos de operação (cargos operacionais 

típicos da companhia) e 8%, engenheiros. O número de engenheiros desligados foi 

praticamente a metade do verificado no PIDV de 2014, sendo 16% engenheiros e outros 

16% de cargos operacionais (GLOBO, 2017b).  
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Outro ponto importante é a meta prevista no PNG 2017-2021 de reduzir em 36% a 

“Taxa de Acidentados Registráveis”, saindo de 2,2 em 2015 para 1,4 em 2018. 

Entretanto, segundo Sérgio Abbade, da Sindipetro Caxias, a redução de pessoal tem 

sido tão significativa que há casos de trabalhadores que precisam dobrar seu turno de 

trabalho na Refinaria Duque de Caxias/Rio de Janeiro (Reduc) (GLOBO, 2017b), o que 

põe em risco os funcionários da empresa e dificulta o cumprimento da meta 

estabelecida. 

 

4.3 – Considerações Parciais 3 

Apesar do esforço da Petrobras em amortizar suas dívidas, evidenciado pelos crescentes 

volumes destinados ao pagamento de juros e as duras metas de desalavancagem 

estabelecidas pelo Conselho de Administração, a empresa passou a enfrentar mais 

barreiras, a partir 2013, com o aumento dos custos de captação de novas dívidas. Esses 

custos maiores são devidos, principalmente: a) ao não pagamento de dividendos a partir 

de 2014; b) aos desdobramentos da operação “Lava Jato”; c) aos atrasos na divulgação 

de balanços auditados ao mercado; d) ao rebaixamento das notas de crédito, dadas por 

agências de classificação de risco, ao patamar de grau especulativo; entre outros pontos. 

Com o maior custo de captação, e problemas na rolagem de dívida pretendida pela 

Petrobras, ela passa a optar por alianças estratégicas e pelos chamados 

“desinvestimentos”. 

Diversos ativos foram listados para a venda como parte da nova política de 

desinvestimentos, em todos os setores de atuação da empresa. As negociações tiveram 

início ao final de 2014 e os primeiros contratos foram assinados em 2015. No entanto, a 

Petrobras deparou-se com algumas dificuldades que resultaram em atrasos e, em alguns 

casos, no cancelamento de transações. Entre os empecilhos encontrados, destacam-se: a) 

a Justiça Federal de Sergipe, que acatou a ações populares movidas a fim de paralisar a 

venda de alguns ativos, como os campos de E&P no Ceará e Sergipe e a participação da 

Petrobras na Termobahia; e b) o Tribunal de Contas da União, que proibiu novos 

contratos de serem estabelecidos até que fosse aprovada uma metodologia para nortear 

as negociações e fornecer mais transparência. 
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Indo de encontro ao que os resultados operacionais indicavam, dos US$ 18,5 bilhões 

disponibilizados para alienação, aproximadamente US$ 9,6 bilhões são provenientes do 

segmento de E&P, e mais de US$ 6,5 bilhões, de Gás & Energia. Portanto, a maior 

parte dos recursos obtidos e planejados, até o momento, tem origem em setores da 

Petrobras com histórico de lucro médio nos últimos dez anos. Entre os fatores que 

poderiam justificar a pouca participação dos segmentos mais deficitários na lista de 

vendáveis estão: a) refinarias inadequadas para o petróleo médio brasileiro; b) fortes 

restrições ambientais; c) entraves judiciais; d) logística ineficiente; e) ativos mais 

rentáveis sendo ofertados anteriomente. Com relação à atuação internacional da 

Petrobras, a estatal foi coerente com o divulgado em relatórios e nos PNGs, pois tem 

sido capaz de alienar ativos no exterior como pretendia. Entre os ativos incluídos nessa 

categoria estão a Petrobras Argentina, a Petrobras Chile e a refinaria NSS. 

Item Ano
Valor 

(MMUSD)
Ano

Valor 

(MMUSD)
Situação

Carcará 2000 51.5 2016 2500 OK

Tartaruga Verde e Baúna 2005 16 2015 1500 Cancelada

Lapa e Iara 2000 131 2016 2200 OK

Gaspetro 1976 - 2015 495 OK

NTS 2002 - 2016 5200 OK

Liquigás 2004 511 2016 809 Cancelada

Bacia Austral (AR) - - 2015 101 OK

PESA 1993 - 2016 900 OK

PCD 2008 - 2016 470 OK

NSS 2008 76 2016 165 OK

Suape e Citepe 2011 6500 2017 385 OK

Usina Guarani 2010 512 2017 202 OK

Aquisição Alienação

 

Tabela 7 - Resumo dos principais ativos listados para venda 

Fonte: Elaboração própria a partir de relatórios da SEC, 2007-2016. 

 

Na tabela 7 foram organizados os ativos citados, nesse capítulo, cujas vendas já foram 

anunciadas oficialmente. Os valores que mais atraem a atenção na tabela 7, 

possivelmente, são aqueles que se referem ao complexo petroquímico de Suape e 

Citepe, por ter apurado um prejuízo superior a US$ 6 bilhões. Dos ativos de E&P 
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listados, destacam-se os campos de Carcará, Lapa e Iara, pois já tiveram seus contratos 

assinados e, juntos, renderão US$ 4,7 bilhões aos cofres da Petrobras. Além disso, os 

três blocos exploratórios que continham esses campos foram licitados e arrematados 

durante a 2ª Rodada de Licitações da ANP. No segmento de Gás & Energia, é tido o 

ativo vendido mais caro até então: a Nova Transportadora do Sudeste (NTS), que custou 

à Brookfield e ao Itaúsa US$ 5,2 bilhões. Outro ativo importante é a Liquigás, que 

custaria US$ 809 milhões ao grupo Ultra caso fosse obtida a aprovação do CADE, 

negada sob alegação de risco de monopólio. 

Quanto ao corporativo, a Petrobras mostra-se decidida em reduzir seu efetivo, lançando 

programas de incentivo ao desligamento voluntário que já foram capazes de reduzir o 

número de concursados em mais de 79,1 mil no terceiro trimestre de 2015 para 63,1 mil 

no segundo trimestre de 2017. Além do menor custo com salários, a empresa também 

espera reduzir gastos com seus planos de pensão e benefícios. 

No capítulo 5 serão avaliados os resultados obtidos com a política de desinvestimentos 

da Petrobras. 
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5 – RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DOS DESINVESTIMENTOS 

 

Neste capítulo é apresentada a evolução da alavancagem da Petrobras a partir de 2015, 

quando a venda de ativos passou a ser implementada. Para tanto, foram analisados 

indicadores como o EBITDA, que mede a capacidade operacional da empresa em gerar 

caixa; a cotação do real, frente ao dólar; o endividamento líquido (em dólares e em 

reais), que é a dívida bruta descontada das disponibilidades da empresa; e o índice 

Dívida Líquida/EBITDA, largamente utilizado pela Petrobras como parâmetro para 

avaliar se ela tem sido eficiente em atingir suas metas de desalavancagem. Espera-se 

correlacionar a diminuição observada, nesse índice, com os fatores que o compõem, 

para melhor entender o quanto os resultados obtidos são fruto da política da empresa ou 

de itens que fogem ao seu controle.  

Na tabela 8 é contrastada a evolução da dívida e da capacidade de geração operacional 

da Petrobras, trimestre a trimestre, entre 2015 e 2017. Para tanto, são destacados: a) o 

EBITDA ajustado, métrica utilizada pela estatal para medir sua eficiência e que é 

definido como o somatório do EBITDA, participações em investimentos, impairment de 

ativos, ajustes acumulados de conversão (CTA), o resultado com alienação e baixa de 

ativos e remensuração nas participações societárias (PETROBRAS, 2017); e b) o 

Endividamento Líquido, definido como o endividamento bruto subtraído das 

disponibilidades ajustadas (PETROBRAS, 2017). Além desses, a relação entre as duas 

métricas forma o Índice Dívida Líquida/EBITDA (IDL/E), que ganhou destaque nos 

Planos de Negócios e de Gestão da companhia divulgados a partir de 2015, por acreditar 

ser uma boa forma de verificação do grau de seu endividamento. Entretanto, como será 

exposto em seguida, esse índice pode levar a conclusões tendenciosas.  
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EBITDA 

ajustado* 

[MM BRL]

%

Endividamento 

Líquido

 [Milhões de 

REAIS]

%

Endividamento 

Líquido

 [Milhões de 

DÓLARES]

%
Índice Dívida 

Líquida/EBITDA
%

Real/

Dólar
%

1T-2015 59,140 - 332,500 - 103,600 - 5.62 - 3.21 -

2T-2015 66,309 12.1% 323,000 -2.9% 104,400 0.8% 4.87 -13.4% 3.09 -3.6%

3T-2015 69,834 5.3% 402,300 24.6% 101,300 -3.0% 5.76 18.3% 3.97 28.4%

4T-2015 76,752 9.9% 392,000 -2.6% 100,379 -0.9% 5.11 -11.3% 3.91 -1.7%

1T-2016 73,859 -3.8% 369,500 -5.7% 103,821 3.4% 5.00 -2.0% 3.56 -8.9%

2T-2016 73,978 0.2% 332,390 -10.0% 103,556 -0.3% 4.49 -10.2% 3.21 -9.8%

3T-2016 80,075 8.2% 325,563 -2.1% 100,291 -3.2% 4.07 -9.5% 3.25 1.1%

4T-2016 88,693 10.8% 314,120 -3.5% 96,381 -3.9% 3.54 -12.9% 3.26 0.4%

1T-2017 92,754 4.6% 300,975 -4.2% 94,993 -1.4% 3.24 -8.4% 3.17 -2.8%

2T-2017 91,398 -1.5% 295,300 -1.9% 89,263 -6.0% 3.23 -0.4% 3.31 4.4%  

Tabela 8 - Evolução do EBITDA ajustado*, do Endividamento Líquido* (em dólares e em reais) e do 

Índice Dívida Líquida/EBITDA, 2015-2017 

Fonte: Elaboração própria a partir de relatórios financeiros divulgados pela Petrobras, 2015-2017. 

 

Vale notar que, para o endividamento, são registrados valores tanto em reais quanto em 

dólares. Com isso, para uma análise mais fidedigna da redução da dívida da empresa, 

deve-se considerar o endividamento registrado em dólares, posto que esse exclui a 

volatilidade inerente ao câmbio. Entretanto, o IDL/E divulgado com grande destaque 

pela Petrobras em seus relatórios – e utilizado para nortear grande parte das decisões 

incluídas no plano de desinvestimentos – é calculado a partir do quociente entre o 

endividamento líquido e o EBITDA ajustado, ambos registrados em reais. 

O primeiro ponto que chama a atenção foi o aumento de 18,3% do IDL/E observado 

entre o segundo e o terceiro trimestres de 2015. Entre todo o período destacado, foi a 

variação mais expressiva e a única positiva, o que representaria, teoricamente, um 

resultado negativo para a Petrobras. No entanto, entre os dois trimestres, houve tanto 

uma redução da dívida líquida (em dólares) quanto um aumento na geração operacional 

da empresa. Ainda assim, foi o maior e – novamente, em teoria – o pior índice do 

período, o que, segundo o discurso da companhia, deve ser combatido com a venda de 

ativos, em grande parte. O que ocorreu nesse intervalo, na realidade, foi uma simples 

desvalorização do real frente ao dólar, um fator externo que foge ao controle da estatal. 
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Quando avaliada a evolução do terceiro trimestre de 2015 para o quarto trimestre, nota-

se a dívida líquida em dólares americanos praticamente estável e a dívida líquida em 

reais, com uma pequena redução de apenas 2%. Entretanto, o IDL/E sofreu uma redução 

de mais de 11% no mesmo período, em função, principalmente, do crescimento de 10% 

no EBITDA. Com isso, o sucesso em reduzir esse índice foi em virtude da maior 

geração de caixa da empresa, e não da eliminação de dívidas. 

Outro ponto que requer atenção é a forma como os dados são dispostos pela Petrobras 

em seus relatórios. Quando apresentado o IDL/E de 2015 no gráfico 8, foi utilizado o 

valor de 5,3, que é a média daquele ano; o valor apresentado em seguida, referente ao 

segundo trimestre de 2016, foi de 4,5 e corresponde ao índice encontrado no 

fechamento do mesmo trimestre. Como pode ser verificado a partir da tabela 8, o IDL/E 

ao final de 2015 é igual a 5,11 e a média do IDL/E entre os dois primeiros meses de 

2016 é igual a 4,75. A falta de padrão na forma como esses resultados foram colocados 

levanta um questionamento acerca das reais intenções da Petrobras, pois podem ter sido 

escolhidos valores que melhor se adaptassem ao seu interesse imediato: o de se mostrar 

ao mercado como uma empresa capaz de atingir sua meta na redução da dívida.  

Em seguida, vale ressaltar o impacto do dólar na dívida da companhia pois, mesmo com 

a redução de US$ 3 bilhões na dívida em dólares, entre o segundo e terceiro trimestres 

de 2015, a Petrobras viu seu endividamento crescer quase 25%, em reais. Essa situação 

mostra-se extremamente delicada quando considera-se que apenas 20,5% de toda a 

dívida da Petrobras é expressa em reais. A distribuição da dívida por unidade monetária 

é ilustrada no gráfico 18, no qual é possível notar que 72% dela é cotada em dólares. 

Isso representa um problema para a Petrobras na medida em que a dívida é 

contabilizada em dólares, enquanto a maior parte da receita é cotada em reais, pois a 

capacidade de pagamento de suas dívidas sofre influência não só de sua eficiência 

operacional, como também do poder da moeda brasileira frente à americana. 
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Gráfico 18 - Segmentação da dívida da Petrobras por unidade monetária, 2016 

Fonte: Elaboração própria a partir do Form-20-F 2016 da Petrobras, 2017. 

  

Voltando à tabela 8, ainda é possível notar diferentes graus de correlação do IDL/E com 

as demais métricas apresentadas. De imediato, observa-se que, no decorrer de todo o 

período estudado, houve uma redução da dívida líquida em apenas 10%, 

aproximadamente, enquanto que o IDL/E caiu quase a metade e o EBITDA saltou de 

menos de R$ 60 bilhões para mais de R$ 90 bilhões. Além disso, na tabela 9, por sua 

vez, são apresentados os coeficientes de correlação de Pearson
32

, ligando o IDL/E às 

demais métricas. Por possuir 72% de sua dívida em dólares norte-americanos, era de se 

esperar que um índice que mede o endividamento da Petrobras tivesse ao menos uma 

correlação média com a dívida em dólares. No entanto, conforme demonstrado na tabela 

8 ou 9, a correlação mais fraca é justamente com a dívida em dólares além de se 

apresentar com uma correlação negativa, ou seja, inversamente proporcional. Em 

seguida, vê-se certa importância no EBITDA influenciando o índice, mas a principal 

conclusão da tabela 8 é a íntima relação do IDL/E com o dólar, visto que a dívida em 

reais nada mais é que a conversão usando a cotação apropriada. De fato, conforme foi 

                                                           
32

 Essa correlação fornece um coeficiente que mede o grau e o sentido da relação linear entre dois 

parâmetros contínuos. Ele varia de -100% a 100%, no qual 100% são ditas correlações perfeitas e valores 

negativos representam correlações inversas (KENT STATE UNIVERSITY, 2017). 
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destacado na tabela 9, a dívida em reais possui uma correlação quase perfeita com o 

câmbio real/dólar.   

IDL/E EBITDA
Dívida 

(BRL)

Dívida 

(USD)

Real/

Dólar

IDL/E 100.0% -37.6% 86.6% -19.6% 83.2%

EBITDA -37.6% 100.0% 13.6% -16.0% 15.2%

Dívida 

(BRL)
86.6% 13.6% 100.0% -29.7% 97.2%

Dívida 

(USD)
-19.6% -16.0% -29.7% 100.0% -51.2%

Real/

Dólar
83.2% 15.2% 97.2% -51.2% 100.0%

 

Tabela 9 - Correlação de Pearson entre as principais métricas da Petrobras 

Fonte: Elaboração própria a partir de relatórios financeiros da Petrobras, 2015-2017. 

 

Finalmente, na tabela 10, são destacadas as parcelas da dívida bruta da Petrobras em 

relação às diferentes moedas, as variações trimestrais de cada uma e os recursos de que 

dispunha a estatal no respectivo momento. Entre o segundo e o terceiro trimestre de 

2015, quando foi observada a maior variação do índice IDL/EBITDA, houve um 

crescimento aproximado de R$ 90 bilhões na dívida bruta, dos quais R$ 80 bilhões em 

moedas estrangeiras. Também é possível perceber que a dívida em reais foi a parcela 

que menos sofreu alterações a partir do terceiro trimestre de 2015. Além disso, as 

reduções mais acentuadas são observadas nas parcelas referentes ao euro e às outras 

moedas, indicando que, além da valorização do real frente a essas moedas, pode ter 

havido pagamento de dívidas em moeda estrangeira.
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Dívida Bruta 

Indexada ao:
Real % Dólar % Euro %

Outras 

Moedas
% Total % Disponibilidades

1T-2015 63,223 - 299,087 - 26,853 - 11,270 - 400,433 - 68,182 

2T-2015 70,947 12.2% 305,956 2.3% 27,183 1.2% 11,250 -0.2% 415,336 3.7% 91,636 

3T-2015 80,566 13.6% 376,675 23.1% 35,189 29.5% 13,952 24.0% 506,383 21.9% 104,236 

4T-2015 80,269 -0.4% 365,354 -3.0% 33,909 -3.6% 13,115 -6.0% 492,647 -2.7% 100,887 

1T-2016 81,086 1.0% 325,436 -10.9% 31,616 -6.8% 11,678 -11.0% 449,816 -8.7% 80,521 

2T-2016 79,207 -2.3% 285,362 -12.3% 23,121 -26.9% 9,677 -17.1% 397,367 -11.7% 65,370 

3T-2016 80,078 1.1% 286,608 0.4% 22,754 -1.6% 8,354 -13.7% 397,794 0.1% 72,602 

4T-2016 78,788 -1.6% 276,876 -3.4% 21,637 -4.9% 7,688 -8.0% 384,989 -3.2% 71,664 

1T-2017 78,669 -0.2% 259,026 -6.4% 18,723 -13.5% 7,545 -1.9% 363,963 -5.5% 63,783 

2T-2017 74,592 -5.2% 276,344 6.7% 16,754 -10.5% 8,106 7.4% 375,796 3.3% 81,287 

Milhões de reais

 

Tabela 10 - Dívida bruta da Petrobras, por moeda, e disponibilidades (milhões de reais), 2015-2017 

Fonte: RMF Petrobras, 2015-2017. 
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5.1 – Considerações Parciais 4 

Observou-se que o IDL/E, utilizado pela Petrobras como medidor do endividamento, foi 

obtido a partir da dívida em reais, mesmo quando aproximadamente 80% da dívida está 

cotada em moedas estrangeiras. Isso se apresenta como uma manipulação contábil 

frente aos problemas estruturais vividos pela empresa. 

A partir de correlações entre esse índice e as demais métricas, foram observados 

resultados contraditórios ao esperado. Entre o segundo e o terceiro trimestres de 2015, 

por exemplo, houve o maior aumento do IDL/E apurado em todo o período estudado: 

18,3%. Entretanto, no mesmo intervalo, tanto houve redução da dívida líquida em 

dólares, quanto crescimento do EBITDA – o câmbio, por outro lado, é capaz de 

justificar tal situação, pois seguiu o comportamento do IDL/E, registrando alta de 

28,4%.  

No intervalo seguinte, entre o terceiro e quarto semestres de 2015, foi a vez do EBITDA 

ser responsável pela variação do IDL/E, e não a dívida. Nesse período, houve 

estabilidade da dívida, tanto em dólares como reais, e redução de 11% do índice. Assim, 

constatou-se que foi o EBITDA a principal contribuição, pois se viu incremento em 

10% no mesmo intervalo. A análise realizada nesse capítulo demonstrou que o índice 

tem maior dependência em dólares e no EBITDA. 
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CONCLUSÃO 

 

Apesar da presença da Petrobras nos mais diversos elos da indústria energética, com 

atuação no Brasil e no exterior, os setores de E&P e Abastecimento representam a quase 

totalidade dos ativos da estatal. O crescimento vertiginoso dos ativos observado entre 

2008 e 2010 foi influenciado, principalmente, pelo segmento de E&P, que viu seus 

reservatórios se valorizarem com a alta dos preços internacionais de petróleo verificada 

nesse período. Quanto ao capital aplicado na companhia, os maiores volumes foram 

registrados entre os anos de 2009 a 2014, em função do esforço exploratório com foco 

no Pré-Sal, que exigiu altos investimentos devido, em especial: a) ao maior desafio 

técnico de sua perfuração; e b) a reformulação do parque de refino brasileiro, a fim de 

receber o novo petróleo produzido. Além disso, constatou-se que a capitalização para 

fins de Cessão Onerosa teve grande impacto sobre o patrimônio líquido da estatal, mas 

que a crise financeira mundial de 2008 fora compensada, de certa forma, pela alta 

demanda por energia no mercado doméstico braisleiro. 

A partir dos Planos de Negócios e de Gestão da Petrobras, foi constatado como se deu a 

evolução estratégica da empresa nos últimos dez anos. Entre os pontos observados, dois 

deles atraíram maior atenção: a) o corte radical – mais de 55% – no orçamento previsto 

anunciado entre 2014 e 2015, em função da crise no setor petrolífero; e b) a situação 

insustentável devido ao rápido crescimento da dívida bruta da Petrobras, que não foi 

acompanhada por sua capacidade de geração de caixa. 

No que se refere à eficiência operacional de cada segmento da Petrobras, fora 

demonstrada a grande diferença entre a ordem de grandeza dos lucros e prejuízos 

obtidos na E&P e no Abastecimento, em comparação aos demais segmentos. Também 

foi constatado que, nos últimos dez anos, os segmentos de Biocombustíveis e de 

Abastecimento apresentaram prejuízo médio, enquanto a E&P, Gás & Energia e 

Distribuição obtiveram lucro médio. Além disso, observou-se um efeito interessante do 

preço internacional do petróleo sobre os resultados dos dois segmentos principais: 

enquanto a E&P é favorecida pela valorização do barril, o que contribui para sua receita, 

o Abastecimento apresentou os maiores prejuízos em momentos de alta do petróleo, 

posto que sofrea com o aumento de custos na aquisição de sua matéria-prima. 
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Entretanto, espera-se que o Abastecimento passe a apresentar resultados mais estáveis 

no futuro, após decisão de não mais absorver as flutuações de mercado. 

A partir de 2013, a situação da Petrobras torna-se mais preocupante, pois seu custo de 

captação de recursos no mercado passa a crescer, atingindo seu pico em 2016, quando a 

taxa média de juros para os seus empréstimos foi de 8,6%. Isso dificultou a rolagem de 

suas dívidas e contribuiu para a decisão pela política de desinvestimentos. Os principais 

fatores responsáveis por esse cenário foram: a) o não pagamento de dividendos a partir 

de 2014; b) a operação “Lava Jato”; c) os atrasos na divulgação de balanços ao 

mercado; e d) o rebaixamento do rating corporativo ao grau especulativo.  

Quanto às alienações propostas pela Petrobras, em 2015 houve a assinatura dos 

primeiros contratos. Entretanto, uma grande parcela enfrentou entraves judiciais, como 

as ações populares movidas na Justiça Federal de Sergipe, a Superintendência do 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)  e o Tribunal de Contas da 

União (TCU), que exigiu mais transparência nas negociações realizadas. Essa exigência 

fez com que a Petrobras criasse uma metodologia que fora aprovada pelo TCU e servirá 

de base para as próximas negociações. Do total de US$ 18,5 bilhões que estavam 

listados para venda, US$ 17,1 bilhões eram provenientes dos segmentos de E&P e Gás 

& Energia. Estes segmentos, por sua vez, tiveram um histórico de resultados positivos 

nos últimos dez anos. Isso demonstra que a lucratividade não é o principal critério na 

tomada de decisão envolvida na venda de ativos, sendo a atratividade um fator mais 

importante. Em relação ao Corporativo, a estatal se mostrou muito eficaz em atender 

sua meta de redução do quadro de trabalhadores efetivo, que passou de 79,1 mil, no 

terceiro trimestre de 2015, para 63,1 mil, no segundo trimestre de 2017. 

Fora observado que, nos relatórios financeiros e planos estratégicos divulgados pela 

Petrobras, o argumento usado como justificativa para a política de desinvestimentos 

defendida era muito baseado no endividamento da estatal. Como forma de medir isso, a 

Petrobras mapeou a evolução da relação entre a dívida líquida e o EBITDA de doze 

meses, ambos em reais. Assim, essa razão atingiu valores altíssimos, superando o valor 

de 5,7, em 2015 – isso significaria que a dívida da Petrobras seria 5,7 vezes a sua 

capacidade em gerar caixa. Ao verificar-se a correlação entre as variações do índice 

com as variações da dívida, do câmbio e do EBITDA, foram obtidos resultados 
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inesperados. Percebeu-se, nesse momento, que a dívida líquida em reais, usada no 

cálculo do índice, era a variável com correlação mais fraca entre as demais. 

Como cerca de 80% da dívida da Petrobras está cotada em moeda estrangeira, foi 

observado como o câmbio – do dólar, especialmente – afeta a situação da dívida da 

petroleira. Corroborando essa ideia, ressalta-se o crescimento de 24,6% da dívida, em 

reais, entre o segundo e o terceiro trimestres de 2015. Essa foi a maior diferença 

positiva de todo o período estudado, mas, ao mesmo tempo, viu-se reduzir 3% a dívida 

em dólares e aumentar o EBITDA em apenas 5%. Tornou-se claro, nesse caso, que o 

principal influenciador do índice no período foi a cotação do dólar, com valorização em 

mais de 28%. 

Apesar das evidências, o fato da Petrobras não citar a forte correlação entre o câmbio e 

o índice calculado fornece motivos para questionar suas intenções. Portanto, verificou-

se a forma como foram feitas as apresentações e a falta de padrão chamou a atenção, 

pois os índices foram obtidos de forma diferente para períodos distintos. Essa estratégia 

pode ter sido utilizada para demonstrar resultados melhores do que os reais, a fim de 

atrair a confiança do mercado e de investidores. 
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ANEXOS 

Ativo Ano
Valor

[MM USD]

Liquigás 2004 511

Petroquímica Triunfo 2004 32

Termeletrica Fafen 2004 36

Baixada Santista Energia 2005 90

Refinaria Pasadena (1/2) 2006 360

Shell Colômbia, Paraguai e Uruguai 2006 116

Termobahia 2006 45

Eletrobolt 2006 65

Termorio 2006 83

Termoceará 2006 137

TermoMacaé 2006 357

Gaseba Uruguai 2006 16

Grupo Ipiranga (Norte, Nordeste, Centro-Oeste) 2007 1,300

Suzano Petroquimica 2007 1,186

Termeletrica de Juiz de Fora 2007 119

Nansei 2007 50

Petrobras Biocombustivel 2008 -

Esso Chile Petrolera 2008 463

Argentina, blocos Sierra Chata e Parva Negra 2008 77

Refinaria Pasadena (2/2) 2008 821

Abreu e Lima 2008 4,050

50% planta biodiesel Paraná 2009 32

50% Biooleo 2010 11

37,05% Nova Fronteira Bioenergia 2010 155

40,37% Total Agroindústria Canavieira 2010 79

45,7% Açucar Guarani 2010 380

49% Carbonos 2010 27

Braskem: part. de 25 para 36% 2010 2,500

30% restantes Refap - Alberto Pasqualini 2010 350

100% Gas Brasiliano 2010 250

CDPU 2011 11

Restante BSBIOS 2011 49

100% Transportadora Gasene 2011 421

Companhia Mexilhão 2011 60

Petroquímica Innova 2011 55

Araucaria Nitrogenados 2013 234

Restante da Termoaçu 2013 74

Venda de ativos 2014 -

Venda de ativos 2015 -

Venda de ativos 2016 -

Total 14,602  

Anexo 1 - Principais ativos adquiridos pela Petrobras (excluindo blocos exploratórios), 2004-2016 

Fonte: Elaboração própria a partir dos formulários Form-20-F publicados entre 2007 e 2017. 


