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Petrobras PN (PETR4)

Destaques

No curto prazo, alguns triggers que sustentam nossa recomendação: (1)

continuidade da venda de ativos onshore; (2) avanço do projeto de

desinvestimento das refinarias;. A Petrobras vem reposicionando seu portfólio em

ativos de maior rentabilidade, com foco na desalavancagem financeira da estatal.

No curto prazo as ações da Petrobras devem permanecer com alta volatilidade

acompanhando os desdobramentos entre as tensões de Rússia e Arábia Saudita,

que ainda seguem negociando um possível acordo para a redução da produção

de petróleo .

Vale destacar o Plano Estratégico e Plano de Negócios e Gestão 2020– 2024, que

tem como foco: (a) redução da alavancagem financeira; (b) maiores investimentos

futuros (em exploração e produção - E&P- em especial) e significativo corte de

custos operacionais; e (c) foco na gestão estratégica empresarial. Assim, a

empresa deve continuar a se beneficiar: (i) do processo de vendas de ativos; (ii) da

melhora operacional, com ganhos de eficiência e produtividade; e (iii) da contínua

desalavancagem financeira. Fatores que nos deixam mais otimistas com o rumo da

estatal. Entre os riscos: (i) queda mais acentuada do preço do barril de petróleo; e

(ii) paralização do processo de venda de ativos são fatores que podem pressionar

o papel.

Tese de Investimento

i. Recuperação do setor de Óleo & Gás no médio 

prazo.

ii. Processo de venda de ativos não estratégicos deve 

continuar a destravar valor

iii. Desalavancagem financeira Preço Alvo:

R$ 27,00

Recomendação:

Compra
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