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Warren Buffet – Letter to shareholders 2008

O Fundo SFA EAC FIC FIA – BDR NÍVEL I encerrou o 3º trimestre de 2021 com uma rentabilidade de -8,47%,
contra uma variação de -12,48% do Ibovespa.

Enquanto no mundo as bolsas e ativos batem recorde, no Brasil, a classe política mais uma vez
conseguiu promover um mau humor no mercado, apesar de vários indicadores positivos.
Hoje, temos uma balança de pagamentos super bem equilibrada com um déficit em conta corrente
ao redor de -1,3%, dada a alta dos preços das commodities. Na parte fiscal, a expectativa
surpreendeu quase todos os analistas e vamos terminar o ano com uma dívida/PIB em torno de
82%, com número de superávit primário surpreendente. Porém, “o diabo mora nos detalhes” e
Brasília tem sua agenda própria, e como sempre, voltada para as eleições. Com um governo frágil
politicamente, o Congresso tem se aproveitado para reivindicar o aumento de gastos públicos.
Para acomodar essas despesas, o “teto de gastos” foi posto em xeque, e com isso, houve uma onda
de perda de expectativas inflacionárias, com receio de voltarmos a um passado não tão distante.
Além disso, a comunicação do governo tem sido péssima, o que aumenta a sensação de
insegurança.
A inflação, que já vinha sofrendo com o aumento dos preços das commodities, foi retroalimentada
pela alta do dólar, que por sua vez, fez o Banco Central acelerar o ritmo de aumento da Selic e mirar
uma taxa terminal maior; muito provavelmente, voltaremos à Selic de 2 (dois) dígitos.
O mundo tem passado por um ajuste de juros, principalmente os países emergentes, mas por
razões próprias e idiossincráticas, o nosso é um dos maiores.
A partir de julho/21, passamos a diminuir nossas posições e aumentamos o valor de caixa do nosso
fundo, dado que alguns sinais dessa dinâmica já eram visíveis. Porém, com a recente queda do
mercado, nos encontramos frente à oportunidade de comprar ações de excelentes empresas a
preços descontados. Hoje, vemos algumas das maiores taxas internas de retorno da história do
nosso fundo.
Como investidores de longo prazo com uma visão empresarial, aproveitamos algumas dessas
oportunidades e colocamos nosso “caixa para trabalhar”.
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Costumamos dizer que, as oportunidades de “comprar” boas empresas a bons preços não aparece
quando está tudo bem! Normalmente, existem razões para tal pessimismo; nestas horas de stress
do mercado, ter um processo sólido e conhecimento, de aspecto micro, muito profundo sobre as
empresas resulta na tranquilidade de fazer bons investimentos.
Nossas empresas continuam muito bem operacionalmente, algumas entregando resultados
recordes. Continuamos confiantes de que elas continuarão entregando retorno para nós acionistas,
e que ao longo do tempo, valor e preço acabarão convergindo, principalmente, depois do pânico.

Petrobras: O petróleo é nosso!

Introdução
“O melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada; o segundo melhor
negócio, uma empresa de petróleo mal administrada”, frase dita pelo icônico magnata norteamericano, John Davison Rockefeller, que no final do século 19 foi considerado o homem mais rico
do mundo. Normalmente, uma afirmação contundente como esta é retrato de uma conjuntura de
época, porém, muitos anos depois, acreditamos que o setor de petróleo e energia ainda é um
excelente negócio, capaz de gerar muito valor. Apenas, discordamos de um ponto da célebre frase.
Na nossa visão, uma má gestão consegue destruir bons negócios.
Acreditamos que a Petrobras é uma das melhores e maiores companhias de petróleo do mundo e
com vantagens competitivas difíceis de serem replicadas por qualquer outra competidora mundial.
Destacando:
• Pré-sal: reserva com um dos menores custos de extração do mundo, com o
breakeven no valor inferior a US$30/barril;
• Refinarias: apesar da companhia ter um plano claro para venda de parte do seu
parque de refino, ela tem a vantagem pela escala e consegue atuar de forma
integrada, otimizando sua produção entre refinarias;
• Corpo técnico: setor altamente especializado, a Petrobras forma e desenvolve os
profissionais de petróleo do país, reconhecidos internacionalmente; e
• Tecnologia de águas ultra profundas: é pioneira em tecnologia de E&P (Exploração e
Produção) em águas ultra profundas; o que possibilita a competitividade
internacional.
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Fonte: Petrobrás, 2020
Mesmo com inúmeras vantagens competitivas, ser investidor de longo prazo na Petrobras não tem
sido fácil. A Petrobras passou por um período recente de má governança e gestão (2010-2016) o
que levou à perda de valor, com reflexo muito negativo no preço de suas ações.
A falta de transparência de suas políticas, incluindo, a de preço dos combustíveis, o loteamento de
cargos, os investimentos sem compromisso com o retorno sobre o capital investido, juntamente
com a ineficiência, a intervenção estatal e a corrupção, são fatores que levaram a Petrobras à uma
situação financeira bem complicada, resultado de um Conselho de Administração e Diretoria
desalinhados com os interesses de seus acionistas. Os investidores da Petrobras constataram,
naquele período, que uma empresa de petróleo mal administrada não é um bom negócio.

Fonte: Bloomberg

4

Carta de Gestão | 3 º trimestre de 2021

Nós da SFA, acreditamos que investir em empresas de commodities abrange também o
entendimento do ciclo de demanda e oferta. Na segunda metade do ano passado, após o período
de maior intensidade do isolamento social no mundo, por conta da pandemia da COVID-19,
acreditávamos que esta dinâmica de oferta e demanda pelo petróleo, acarretaria um período
favorável para a commodity; e, de fato, o petróleo que chegou a ter cotação negativa na pandemia,
apresentou uma escalada forte de preços, comprovando nossa visão.

Fonte: EIA
A alta do preço do petróleo fez com que as empresas petroleiras do mundo tivessem suas ações
valorizadas em bolsa. Porém, o fantasma do período da má governança e gestão, ainda assombra
muitos investidores e a Petrobras está sendo negociada com desconto muito grande em relação aos
seus concorrentes.
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Fonte: Bloomberg

Fonte: Bloomberg
Acreditamos que este desconto está exagerado e que existe um potencial grande de valorização. A
Petrobras hoje, é muito diferente da empresa de 2010-2016 em muitos aspectos, em que
destacamos:
• Melhor eficiência operacional e de gestão para aproveitar o ciclo positivo do petróleo que
deve continuar favorável com a produção dos EUA. Ciclo este que enfrenta maior
dificuldade de retorno a patamares pré-covid, dado menor fluxo de capital para o setor, em
função das políticas ESG (Environmental, Social and Governance) e pautas ambientais que
ganham força;
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• Melhor alocação de capital: a companhia vem atuando na venda de ativos menos rentáveis,
como por exemplo: distribuição, termoelétricas e fertilizantes. Além disso, vem focando
seus recursos para desenvolvimento de E&P, em que conta com uma de suas principais
vantagens competitivas;
• Melhor governança: as últimas gestões estão atuando na melhoria contínua da governança
da companhia, com avanços, principalmente, devido à Lei das Estatais (de 2016) e de seu
novo Estatuto Social;
• Foco na geração de caixa e retorno ao acionista, diante da decisão da companhia de
desinvestir de parte do parque de refino, somado a maior alocação de capital em E&P; e
ganhos de eficiência: a empresa, em suas últimas gestões, vem focando na redução de
custos, como: os sucessivos PDVs (plano de demissão voluntária) e; fechamentos de
escritórios no exterior e no Brasil, reduzindo seu SG&A e diminuindo seu endividamento.

Estrutura do Mercado
Para entender melhor os motivos que nos levaram a enxergar um momento favorável e sustentável
para o preço do barril de petróleo, é necessário compreender a dinâmica do mercado de óleo e gás.
Do lado da oferta, enxergamos o mercado divido em dois principais grupos: 1. os produtores de
petróleo que pertencem a cartéis, a OPEC; 2. e os países que atuam de forma independente do
bloco. A OPEC é um cartel do qual fazem parte 13 (treze) países: Arábia Saudita, Argélia, Angola,
Congo, Equador, Guinea, Gabão, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Emirados Árabes e Venezuela
(não produtivo), onde controlam cerca de 40% da produção mundial e 60% do volume exportado
de petróleo. A partir de 2016, um grupo com outros 10 (dez) países liderados pela Rússia, passaram
a aderir ao bloco de controle de preço, formando assim a OPEC+.
Um dos principais líderes do bloco, a Arábia Saudita, é responsável por cerca de 10% do total da
produção do cartel, contando com o menor custo caixa do mundo, variando entre US$ 10-30/barril,
atingindo uma capacidade de produção de 13 milhões de barris/dia e uma ociosidade de quase 3
milhões de barris. Sua posição de liderança é estabelecida, principalmente, por uma questão de
custo e não de volume.
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Fonte: EIA
Dentre os países fora da OPEC+, os EUA apresentaram um forte crescimento de sua produção, a
partir de 2010, quando desenvolveram um grande parque de exploração do shale gas (petróleo
extraído do xisto). O shale fez a produção americana de petróleo dobrar em 10 anos, se tornando o
principal produtor marginal da commodity. O desenvolvimento do shale foi possível por diversos
fatores: a) a alta disponibilidade de capital com taxas de juros em níveis extremamente baixos, na
pós-crise de 2008; b) o aumento do preço do petróleo com valor superior a US$ 90/barril; e, por
fim, c) o desenvolvimento de uma tecnologia para extração através do drilling (perfuração
horizontal) - forma inovadora de extração de petróleo terrestre, semelhante a um poço artesiano que permitiu o aumento de produtividade dos poços e contribuiu para a redução do custo de
extração da produção americana. Esta conjuntura colaborou com o surgimento de várias empresas
exploradoras do shale gas, ocasionando o aumento da produção americana e reduzindo a
dependência dos EUA do petróleo importado.
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Fonte EIA

Fonte: EIA/ Elaboração SFA
Em 2015, após os EUA se tornarem menos dependentes do petróleo do cartel, a OPEC passou a
disputar o mercado internacional com a Rússia, o que gerou uma “guerra de preços”, derrubando o
petróleo Brent da casa dos US$ 100/barril para a faixa dos US$ 30/barril. O menor intervalo de
preços desta época somou-se a um cenário de expectativa de aumento de juros nos EUA, por conta
da normalização da atividade econômica pós-crise do subprime, o que reduziu o capital disponível
para as empresas de shale gas, que cresceram através do financiamento com juros baixos. Os
produtores de petróleo extraído do xisto, possuem um custo caixa de extração mais elevado que os
países da OPEC (em média, acima de US$ 40/barril contra os US$ 13/barril da OPEC) e se
encontraram em um momento delicado, com elevados custos de extração e alta alavancagem. Foi
inevitável um movimento de consolidação das empresas de shale gas nos EUA com o fechamento
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de companhias e sites de exploração. Além disso, também ocorreu o efeito high grading, em que os
produtores migraram para poços mais produtivos em detrimento dos menos produtivos.
Em um acordo da OPEC com o bloco dos demais países liderados pela Rússia em 2016, o preço
internacional do barril de petróleo voltou a se restabelecer, o que levou a um movimento de
reabertura dos poços de shale nos EUA em áreas mais produtivas, principalmente, na Bacia de
Permian, localizada no estado do Texas. A produção americana de shale gas voltou a crescer no
período entre 2016 e 2020 e com maior produtividade.

Fonte: EIA – Produção Shale por Bacia em Barris/dia
As áreas mais produtivas (Tier 1 no gráfico) passaram a ter uma representatividade maior no xisto,
o que chegou a representar cerca de 50% da produção americana em 2020. A recuperação do
crescimento da produção norte americana deve-se, então, a ganhos de produtividade e menor
exploração de novas áreas, em função do citado efeito high grading. Porém, os poços legados de
Permian estão acelerando a sua taxa de declínio e, atualmente há uma menor disponibilidade de
exploração na região.
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Fonte: Rystad Energy

Fonte: EIA
A COVID-19 e a cotação negativa do barril de petróleo
No início de 2020, os preços do petróleo, que estavam se recuperando, voltaram a diminuir devido
a uma nova disputa entre a Rússia e Arábia Saudita, indicando uma ruptura do bloco OPEC+. A
Arábia Saudita chegou a anunciar que venderia o barril com um desconto de 20% em relação aos
preços praticados e, no auge desta nova guerra de preços, a cotação do petróleo chegou a cair 30%
em apenas um dia. Apesar de parecer irracional, esta nova guerra tinha um motivo mais obscuro,
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que era inibir a volta da produção do shale nos EUA, a qual voltava a ganhar participação de
mercado, mesmo com um custo caixa de extração bem mais elevado (breakeven médio de US$ 4045/bbl., podendo atingir um custo mais alto dependendo da região).
A nova disputa ocorreu ao mesmo tempo que o contágio da COVID-19 avançava no mundo. As
medidas de isolamento social fizeram com que o consumo de petróleo caísse cerca de 20 milhões
de barris dia (20% do consumo mundial). Entre março e abril de 2020, os estoques de petróleo
aumentaram e atingiram o limite da capacidade de armazenamento. No dia 20 de abril do mesmo
ano, um volume de contratos de petróleo WTI venciam no mercado futuro, fato que teve como
consequência uma entrega física de barris de petróleo. Este vencimento fez com que muitos
investidores “comprados” nesses contratos pagassem para devolver os barris, o que levou o preço
referência do barril de petróleo WTI a patamares negativos.

Fonte: EIA - Estoques em milhões de barris. Estoque e Linha indicativa da média do período.

Fonte: EIA - Estoques em milhões de barris. Estoque e Linha indicativa da média do período.
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A forte queda do preço do barril de petróleo no primeiro semestre de 2020, reduziu os rigs (poços)
de xisto norte-americano de 800 em 2019, para menos de 180 em agosto de 2020. Porém a
retomada da produção do shale, ao contrário de 2014/2015, quando ocorreu o último choque, foi
prejudicada dado escassez das áreas com maior produtividade e aceleração da taxa de declínio,
com quedas de até 40% na produção no ano, ainda que houvesse o retorno da atividade econômica
mundial no segundo semestre de 2020.

Fonte: Baker Hughes

Além disso, as principais empresas exploradoras de petróleo do mundo reduziram seu guidance de
investimento, em torno de 20-30%, com intuito de preservar caixa e melhorar a eficiência,
reduzindo a produção em regiões com maior custo de operações e diminuindo, também, a curva de
produção em outros países fora da OPEC+.
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Fonte: Bloomberg – valores em US$ milhões

Fonte: Bloomberg
Novo patamar do barril de petróleo
Com a gradual reabertura das economias, houve o restabelecimento no consumo de combustíveis,
ocasionando um descasamento entre oferta e demanda de petróleo. A demanda teve uma reação
mais rápida do que a oferta, pois não é tão simples voltar com a produção. A maior demanda,
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acarretou uma queda acelerada dos estoques, permitindo uma rápida recuperação do preço do
barril.

Fonte: EIA
Mesmo com a recuperação do preço do petróleo para patamares acima dos US$ 70/barril,
observamos que o retorno da produção do shale nos EUA desta vez não foi contundente, apenas
metade dos poços voltaram a produzir. A produção do xisto ficou abaixo dos 2 milhões de barris/dia
no período pré-pandemia devido, também, ao declínio da produtividade dos poços. Dessa forma,
entendemos que o crescimento da produção de petróleo nos próximos anos deve novamente se
concentrar na OPEC+, a qual tem uma coordenação melhor sobre sua produção, com quotas entre
países. Portanto, acreditamos em um preço do barril de petróleo mais alto do que a média
histórica.
A capacidade ociosa da OPEC, que se encontra no patamar mais alto dos últimos 20 anos, está
aumentando o poder de mercado do cartel. A OPEC+ está indicando uma curva de produção mais
restrita para o início de 2022, aumentando sua produção de forma mais lenta. As declarações dos
principais membros, indicam um preço de venda de US$ 50-60/barril. A economia dos principais
países integrantes da OPEC+ dependem da commodity e portanto, uma nova “guerra de preço” não
é interessante, pois a recuperação do shale americano não ocorreu.
O avanço de pautas ambientalistas na agenda mundial é outro ponto que nos leva a crer em um
preço de barril mais elevado por um período mais sustentável. As principais petroleiras do mundo
estão sofrendo pressões para acelerar a transição energética, o que significa alocar menos capital
em atividades ligadas ao petróleo e mais capital em energias alternativas, como por exemplo, a
empresa Shell, que foi obrigada pela justiça da Holanda a reduzir 45% de sua emissão de carbono
até 2030; outro exemplo, a companhia Exxon destituiu 2 (dois) membros do Conselho para eleger
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outros com melhores abordagens ambientais nos negócios, indicados por acionistas minoritários e
ativistas influenciando diretamente as decisões estratégicas da companhia.
Demanda fora da OCDE
Apesar de incentivos à produção de veículos elétricos nos países desenvolvidos para a redução da
emissão de CO2, o petróleo ainda é uma fonte de energia eficiente e relativamente barata. Ao
analisar sob a ótica da demanda, o principal tema é a motorização dos países em desenvolvimento,
a qual tende a aumentar à medida que a renda per capita desses países aumenta. Outro fator que
pode desencadear um aumento da demanda de petróleo, pelos países emergentes, é o crescimento
da industrialização e consumo, que leva a uma maior necessidade de transportes de cargas.
Enxergamos que o crescimento de demanda nos próximos anos virá, principalmente, de países fora
da OCDE, enquanto os países que a integram devem apresentar uma queda marginal no consumo
de petróleo.

Fonte: Elaboração SFA
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Fonte: EIA

A média da elasticidade do consumo de petróleo em relação ao PIB, é de 0,48 no mundo. Os países
desenvolvidos possuem a maior taxa de motorização (carro por habitante) e a maior renda per
capita, e ainda, apresentam uma baixa elasticidade entre o crescimento e o consumo de petróleo,
pois há menor dependência do modal rodoviário para o transporte de cargas, enquanto os países
com menor taxa de motorização e uma renda per capita mais baixa, como a Índia e a China,
calculamos uma elasticidade acima de 0,50.

Elaboração: SFA
Se as condições de oferta de petróleo no mundo continuarem mais restritas nos próximos anos,
somado a uma demanda crescente dos países em desenvolvimento, que devem ser mais lentos na
transição energética, o preço do petróleo pode continuar mais elevado nos próximos anos.
Petróleo Brasileiro S. A.
A cadeia de produção do petróleo e seus derivados compreende 3 (três) grandes verticais:
•

Exploração e Produção (E&P): a atividade de exploração de petróleo é a primeira etapa
na qual são realizados estudos geológicos para entender a viabilidade de um campo, seja
onshore ou offshore. Após essa fase, com o desenvolvimento da estrutura de produção,
dependendo do tipo da operação, retira-se o petróleo dos poços;
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•

•

Refino: nessa fase da produção, o petróleo bruto é processado e são gerados diferentes
subprodutos, como por exemplo: o diesel, a gasolina, o óleo combustível (bunker) e a
nafta, os quais são usados para químicos, querosene, asfalto etc.; e
Distribuição: são responsáveis pelo abastecimento dos postos, comprando o combustível
das refinarias ou das importadoras.

Fonte: EPE
A Petrobras detinha o monopólio nas verticais de E&P e de refino de petróleo no Brasil, atuando de
forma verticalizada e integrada. Em 1997, através de um novo marco regulatório, a companhia
perdeu o referido monopólio, passando a responder à nova agência reguladora, a ANP (Agência
Nacional de Petróleo), criada na mesma época.
Em distribuição, a Petrobras atuava de forma não monopolística e saiu dessa vertical ao vender
totalmente sua participação na BR Distribuidora, em 2021.
A Petrobras é provavelmente a companhia mais emblemática do país. Fundada em 1953, no
governo de Getúlio Vargas, é de controle estatal desde sua fundação. Antes de criticar esse tipo de
estrutura societária de forma indiscriminada, temos que entender que o segmento de petróleo e
gás é intensivo em capital com horizonte de retorno a longo prazo; se não fosse pela iniciativa
estatal, talvez ela não fosse constituída, principalmente, em um tempo em que o capital era mais
escasso do que atualmente.
Sob a gestão estatal, a Petrobras ajudou a formar os primeiros engenheiros de petróleo do Brasil,
em parceria com as principais universidades e especialistas estrangeiros. Hoje o país é um celeiro
de talentos do setor. Além disso, o governo brasileiro deu incentivos regulatórios para o
desenvolvimento tecnológico da produção em águas ultra profundas (pré-sal) e, como
consequência, a Petrobras foi uma das pioneiras do mundo. A descoberta e exploração do pré-sal
foi transformadora para a companhia.
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Fonte: Petrobras
O problema do controle estatal é que, dependendo do governo em exercício, a Petrobras pode ser
utilizada contra o interesse dos investidores, cujo único objetivo é a geração de valor da companhia
através da cadeia de produção de petróleo e seus derivados.
A qualidade de estatal impede que a Petrobras seja precificada em linha com os múltiplos de seus
pares internacionais, pois os investidores não ficam totalmente isentos de o governo tentar utilizar
a companhia para fins políticos.
No período de 2010-2016, o interesse político na Petrobras foi mais intenso e ficou mais evidente
aos investidores. Nesse período, a Petrobras fez uma mega capitalização que diluiu os minoritários
de forma polêmica; não tinha transparência na política de precificação dos seus produtos e acabou
subsidiando os preços dos combustíveis, acarretando fortes prejuízos para a sua atividade de
refino; os principais cargos de Diretoria da empresa eram indicações políticas; havia pouca
preocupação com a eficiência operacional; escândalos de corrupção foram revelados na
investigação da Polícia Federal na operação “Lava Jato” e a má alocação de capital em
investimentos duvidosos. Como consequência da má governança, a empresa aumentou seu
endividamento criticamente e sua lucratividade ficou bem abaixo do seu potencial.
Um exemplo que marcou este período foi a aquisição da refinaria de Pasadena, no Texas, em que a
companhia adquiriu 50% do negócio pelo valor de US$ 360 milhões, de uma empresa belga, a Astral
Oil. Esta havia comprado o mesmo ativo, um ano antes, pelo valor de US$ 42 milhões. O negócio
que já aparentava ser mal avaliado, na verdade, era ainda mais problemático: uma cláusula no
contrato embutia uma “opção de compra”, fato esse que fez com que a estatal comprasse os 50%
restante da refinaria por US$ 820 milhões. O investimento total na refinaria foi de US$ 1,8 bi. Todo
o negócio foi alvo da investigação da já mencionada operação da Polícia Federal, por suposto
superfaturamento e evasão de divisas. Pasadena, enfim, foi vendida para a Chevron em 2019 por
US$ 467 milhões. A Petrobras teve prejuízo na operação e conseguiu recuperar, apenas, 30% do
capital investido.
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Desinvestimentos
Uma boa gestão de empresa tem como uma de suas principais funções a alocação de capital
eficiente, ou seja, subtrair capital de atividades que geram pouco retorno e realocar em atividades
que possuem um resultado acima do custo. A partir de 2016, a Petrobras passou a realizar um
programa de venda de ativos, principalmente, de E&P (54%) com alto custo de extração em campos
de águas rasas e terrestres, além de ativos que não representavam o core business da companhia,
como distribuidoras de gás e de combustível. Nesse esforço, a empresa conseguiu levantar BRL
231,5 bilhões em venda de ativos e subsidiárias, permitindo uma maior geração de caixa, e,
consequentemente, maior retorno ao acionista, se tornando uma companhia mais perene.

Fonte: Petrobras

Um dos principais marcos do desinvestimento da Petrobras foi o acordo com o CADE e a ANP para
venda de metade do seu parque de refino (em capacidade), negociando 8 (oito) das suas 13 (treze)
refinarias. A companhia passaria a deter apenas as principais refinarias do Sudeste, no Rio de
Janeiro e em São Paulo, com maior proximidade do pré-sal, o que permitiu uma redução de
dispêndio de CAPEX e incentivou uma dinâmica de competição no mercado, retirando parte do
risco político da empresa. Além disso, a Petrobras atuaria de forma mais eficiente, visto que é uma
grande refinaria sem muita eficácia. Apesar da companhia ter um plano para venda de seu parque
de refino, a execução deste plano está atrasada devido à:
1. cobrança de alguns investidores pela apresentação de todos os ativos de forma conjunta,
como forma de reduzir a competitividade individual;
2. pandemia da COVID-19;
3. recentes ruídos sobre mudanças na política de preço.
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Fonte: Petrobras

Em 2019, a Petrobras realizou a venda de parte de sua participação da BR Distribuidora, com a
transferência do controle da companhia, reduzindo sua porção de 71% para 37,5%, arrecadando
cerca de BRL 9,6 bilhões para seus cofres. Já em julho de 2021, a companhia realizou a venda do
restante de sua participação por BRL 26/share, arrecadando um adicional de BRL 11,4 bilhões.
Com a saída de ativos não core, a Petrobras priorizou os ativos com alto retorno de capital, como
por exemplo: o pré-sal, os quais são ativos únicos de classe mundial, sendo uma vantagem
competitiva para a companhia, permitindo assim, a geração de um ROIC (Retorno sobre Capital
Investido) cada vez maior, mesmo em cenário com volatilidade no preço do petróleo.

Melhora na gestão
Do ponto de vista de gestão, a companhia adotou uma cultura mais meritocrática, buscando
melhorar suas práticas, reduzindo as “regalias” da Diretoria, como a desativação de um restaurante
exclusivo. Criou processos mais horizontais e menos verticais, passou a utilizar delta EVA (método
para estimar a geração de valor) para mensuração, tanto das metas corporativas, quanto das metas
individuais, e por fim, a adotou sistemas de bônus, algo que não era pensado em uma empresa
estatal.
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A companhia também vem adotando diversos pontos de redução de custos operacionais, como o
programa de desligamento voluntário (PDV), em que cerca de 10 (dez) mil funcionários se
inscreveram, correspondendo a 22% do seu quadro de funcionários, acarretando numa economia
de aproximadamente BRL 800 milhões ao ano. Somado a isso, outro destaque foi o fechamento de
escritórios, tanto no Brasil (de 23 para 8 edifícios), quanto em outros países (10 escritórios dos 18
foram fechados).
Resiliência E&P
Em 2006, a Petrobras anunciou que foram descobertos os primeiros poços de pré-sal, na Bacia de
Santos/SP, na área de Tupi, atingindo a produção de 28 mil barris/dia no final de 2010. Com isso, a
companhia, que já vinha há mais de 40 anos acumulando conhecimento na exploração e produção
de petróleo em águas ultra profundas, passou a desenvolver ainda mais a tecnologia nessa nova
empreitada, o que elevou a produção para 210 mil barris/dia, em 2013.
Com o desenvolvimento do pré-sal, que neste ano atingiu cerca de 70% da produção total de E&P
da companhia, com destaque para os campos de Búzios/RJ e Tupi (Santos/SP), a Petrobras
apresentou uma queda brusca no custo de extração, consequentemente, no breakeven caixa,
tornando-a perene, inclusive, em cenários de alta volatilidade do petróleo, com um custo caixa
mais baixo que as petroleiras da Rússia. Além dos desinvestimentos em poços mais “maduros” do
pós-sal, águas rasas e campos terrestres, que também contribuíram para queda do custo de
extração. Como a vertical de E&P possui um potencial de maior retorno sobre o capital investido, o
movimento faz sentido sob o ponto de vista de geração de valor.

Fonte: Petrobras/Elaboração: SFA
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Fonte: Petrobras

Fonte: Petrobras – Medidas em USD/Bbl

Outro destaque com relação ao pré-sal, é na parte comercial, por esta formação geológica conter
um petróleo com o baixo teor de enxofre, além de aumentar o volume de exportações para outros
mercados, desenvolvendo uma marca de petróleo, a estatal vem ganhando participação no
mercado internacional de bunker oil (combustível para navio) em função da nova regulação IMO
2020. Além disso, a companhia vem se destacando com a produção de seu novo óleo derivado de
petróleo, também, com menor teor de enxofre, o Diesel S-10, que vem batendo recordes de venda
em maio de 2021, atingindo 450 mil barris/dia. Lembrando que, estes 2 (dois) produtos com maior
valor agregado, só são possíveis via petróleo do pré-sal, o qual já representa 54,7% de toda carga
processada pela Petrobras em suas refinarias.
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Fonte: Petrobras
A Petrobras começa a extrair um petróleo de boa qualidade, em conformidade com as novas
práticas de redução de carbono. O pré-sal foi transformador para a companhia, tornando-a em uma
empresa perpétua, com produção crescente nessas áreas e ainda mais competitiva no futuro em
um mercado cada vez mais desafiador para o setor.
Política de Preço
Um dos pontos mais sensíveis e questionados em relação a Petrobras relaciona-se com a política de
preços. Para o melhor entendimento dessa sessão, precisamos voltar um pouco no período de
2013, em que a Petrobras, praticamente, atuava sozinha no mercado de abastecimento, tanto com
suas refinarias, quanto importando para abastecer o mercado doméstico, devido à falta de
capacidade de seu parque para atender o mercado inteiro.
Nesse período em que a companhia atuava quase de forma exclusiva para atender o mercado
interno, os preços internacionais apresentavam um forte crescimento, acima de US$ 100/bbl, com
isso, o governo do período passou a interferir na política de preços com o intuito de tentar conter a
inflação, congelando o preço do combustível. Apesar da propaganda sobre a autossuficiência na
extração e produção de petróleo do Brasil, a Petrobras não conseguiu atender integralmente sua
demanda interna de combustível com sua capacidade própria de refino. Para abastecer o país, o
Brasil necessita importar combustíveis a preços internacionais. Se a Petrobras tiver uma política de
preços de combustíveis muito abaixo dos internacionais, inibirá a importação por outros players e
acabará sendo a principal importadora, ficando com o prejuízo resultado desta prática.
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Fonte: ANP

Fonte: ANP/Elaboração Credit Suisse
Em 2016, com uma nova gestão, a Petrobras fechou um acordo com intuito de reduzir o volume
próprio de importações, dando espaço para outras empresas começarem a importar com ela, desde
que a paridade não fosse desrespeitada, ou os importadores tivessem prejuízos, comprometendose a seguir os preços internacionais da gasolina. Assim, a companhia passou a adotar diferentes
modelos de política de preço, passando a acompanhar os preços internacionais, através do PPI
(Preços de paridade de importação), com reajustes mensais, semanais, e até diários, o que
ocasionou uma volatilidade no preço do combustível no mercado doméstico, acarretando a greve
dos caminhoneiros de 2018, levando à renúncia do então Presidente da estatal, Pedro Parente.
Após a saída do Parente, que esteve à frente da Petrobras de 2016 a 2018, e a repercussão política
da greve dos caminhoneiros, a companhia passou a adotar um modelo de observação setorial,
tentando fazer reajustes mais pontuais, utilizando como base principal o PPI, porém, sem intervalos
fixos de ajustes, dado que se fizesse reajustes mensais, por exemplo, poderia acabar perdendo

25

Carta de Gestão | 3 º trimestre de 2021

espaço de mercado para a concorrência e importadores que poderiam se antecipar aos ajustes de
preço da Petrobras.

Fonte: ANP/ Elaboração Credit Suisse
A empresa, enquanto estatal, tem muito peso político, principalmente, por ser o principal
fornecedor ao mercado doméstico. Com mais de 80% de market share, as pressões políticas
aumentam nos cenários de volatilidade do preço da commodity. Com isso, entendemos que a
Petrobras tem que ser muito cautelosa em sua política de preço, o que em nossa visão está correta,
demonstrando ser diligente ao examinar os “choques” no preço.
Outro ponto fundamental, é o já citado compromisso com o CADE para a redução de metade de sua
capacidade de refino, o que ajudaria a reduzir o risco político, dado que a Petrobras não atuaria
mais como um monopólio e sim como uma empresa de um mercado mais aberto, o que traria
incentivo a investimentos em refinarias menores, entretanto, devemos ficar atentos à questão do
processo de vendas, haja vista a companhia ter dificuldade de vender 3 (três) refinarias, as 2 (duas)
do Sul e a de Abreu e Lima/Ipojuca-PE, fato este, que pode atrasar o processo.
Com os recentes aumentos dos preços dos combustíveis no mundo inteiro, a política de preço da
Petrobras voltou novamente à discussão no meio político. A decisão política de reduzir o preço dos
combustíveis na refinaria tem impacto limitado no preço ao consumidor final na bomba. Os preços
da gasolina e do óleo diesel nos postos são impactados também por outros fatores, como o preço
do etanol e a complexa carga tributária, sendo o ICMS o principal, uma vez que, geralmente, é uma
alíquota fixa sobre o preço do combustível. Quando o preço do combustível aumenta na refinaria, o
imposto é progredido e, consequentemente, eleva também para o consumidor.
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Fonte: Petrobras
Governança Corporativa
A governança da Petrobras também tem melhorado nos últimos anos e ajudado a mitigar a
interferência do governo, principalmente, na política de preços dos combustíveis. Alterações
importantes em seu Estatuto Social e a Lei das Estatais de 2016, têm como objetivos blindar a
governança da Petrobras dos interesses políticos.
Dentre os destaques das mudanças previstas está a responsabilização, na pessoa física, dos
membros do Conselho de Administração e da Diretoria, caso haja alguma prática prejudicial à
companhia, tais como: atos ilícitos e/ou outros que prejudiquem o resultado financeiro da
Petrobras.
Na Lei das Estatais, caso a União obrigue a companhia a atuar em benefício de alguma “causa
social”, a empresa poderá ser ressarcida por aquela, como por exemplo: a greve dos
caminhoneiros, em que o governo foi obrigado restituir a companhia, em função do acordo com a
referida classe naquele ano (2018).
Essas mudanças trazem as competências da Política de Preço dos Combustíveis com base em
critérios técnicos da Diretoria da estatal.
Caso o governo tente interferir na política de preço ainda seria possível. Contudo, precisaria
atravessar 2 (dois) caminhos difíceis: 1. seria necessária a aprovação de um projeto de Lei no
Congresso alterando a Lei das Estatais e 2. convocar uma assembleia geral de acionistas para alterar
o Estatuto Social da companhia, resultando na gestão da Petrobras mais desgastante,
politicamente.

Proposta de Valor
Com as mudanças realizadas nas últimas administrações, tanto na gestão mais ativa de portfólio
saindo de alguns ativos com baixo retorno, quanto no foco de uma geração de caixa mais forte,
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com operações mais rentáveis e com maior retorno sobre capital investido, a Petrobras vem
reduzindo sua dívida, baixando sua alavancagem para cerca de 1,17x (3T21), ao passo que, em 2015
a companhia contava com uma alavancagem de 5,3x (Dívida Líquida / EBITDA).

Fonte: Petrobras

A maior geração de caixa da Petrobras permitiu uma mudança em sua política de dividendos, com
intuito de agregar mais valor aos seus acionistas, estabelecendo um gatilho de US$ 60 bilhões de
dívida bruta para que a companhia pague 60% de seu fluxo de caixa operacional, descontando os
investimentos necessários em dividendos. Esse gatilho foi alcançado recentemente no segundo e
terceiro trimestres de 2021, quando a Petrobras anunciou um dividendo extraordinário, para o ano
fiscal corrente, de R$ 63,4 bilhões, correspondendo um dividend yield de 18% aproximadamente, o
que pode ser sustentável nos próximos anos com o atual patamar do preço de petróleo acima de
seu US$ 50/barril (preço de equilíbrio atual US$ 28/barril) e paridade de preço de combustível
respeitada.

Fonte: Empresas e SFA
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Apesar da empresa estar em uma situação mais confortável do que no passado recente, o mercado
vem penalizando muito a Petrobras, principalmente, em relação ao risco de interferência política,
levando a companhia à patamares de valuation muito descontados e atrativos, com free cash flow
yield para 2022 acima de 20%. Além disso, na análise relativa, vemos que a Petrobras, pela primeira
vez nos últimos 10 anos, vem sendo negociada abaixo das empresas Russas. Mostrando um certo
ceticismo do mercado em relação a ela, fato que consideramos ser exagerado, dado que em
momentos muito mais sensíveis, como em 2013, quando a Petrobras negociava com prêmio em
relação às petroleiras russas. Mesmo com todas as mudanças recentes nas companhias e um
cenário de preços de petróleo favorável, a Petrobras está sendo negociada a um múltiplo menor do
que nos últimos 10 anos, recentemente, afetada pelo receio da interferência política.

Fonte: Bloomberg
A Petrobras conta com vantagens competitivas claras que vêm melhorando ao longo do tempo, e
com uma boa gestão, estas vantagens passarão a ser melhor exploradas.
O principal risco continua sendo a ingerência política, cujo reflexo se dá na política do preço do
combustível doméstico, na falta de interesse em ativos colocados à venda e, por fim, na utilização
do poder de investimento da companhia para políticas públicas sem um racional de criação de
valor. A ingerência pode levar à perda de valor com reversão das conquistas da Petrobras nos
últimos anos. Apesar de existir um risco político, enquanto companhia estatal, as mudanças nos
últimos anos da Petrobras ocasionaram uma capacidade de geração de valor atraente, mesmo em
cenários mais incertos.
Entendemos também que o retorno de uma empresa de petróleo é muito volátil, por conta da
inconstância das commodities e do câmbio, o que respondem rápido ao cenário macroeconômico
mundial, portanto o retorno sobre o capital investido (ROIC) não é estático. Em uma análise de
sensibilidade com o preço brent do barril de petróleo e o câmbio, a companhia conta com um ROIC
muito resiliente e, em vários cenários, acima do seu custo médio de capital. Em outra análise, com
o preço do barril de petróleo em níveis mais baixos que os atuais, a Petrobras geraria um retorno
aos seus acionistas, com uma geração de caixa livre de 2 (dois) dígitos, permitindo que a companhia
continue pagando dividendos extraordinários, com yield de 2 (dois) dígitos. Assim, mesmo que as
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ações da companhia não se valorizem, o retorno aos acionistas se dará por dividendos, do qual
serão mais elevados em função do preço de suas ações estarem mais baixos que sua capacidade de
geração de caixa.

Fonte: SFA Investimentos
Os cenários, obviamente, consideram que sejam mantidas as melhorias operacionais e a alocação
de capital eficiente. A Petrobras, após as mudanças recentes, pode ser considerada
operacionalmente uma das melhores companhias de petróleo do mundo, e ainda existe muito
espaço para gerar valor com a continuidade do seu programa de desinvestimentos e maior
produtividade dos ativos de pré-sal.
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Obs: A companhia passou gerar valor nos últimos anos, medido pelo spread (ROIC-WACC) Fonte: Petrobras /
SFA

A SFA acredita fortemente que uma empresa de petróleo bem gerida, é um excelente investimento.
Enxergamos a demanda mundial por energia durável e crescente, e o petróleo, como fonte de
energia e matéria-prima, está em um ciclo favorável de oferta. A Petrobras, sendo uma das maiores
empresas de petróleo do mundo, acaba se beneficiando da conjuntura. Por conta do seu passado, a
Petrobras está mal precificada em relação ao seu potencial, pelo risco de ingerência estatal. A
União como acionista, por sua vez, acaba se beneficiando de uma Petrobras mais bem gerida e livre
da interferência política, capaz de gerar valor e dividendos cada vez mais robustos. Afinal a
Petrobras é nossa, de todos os acionistas!

Agradecemos a confiança,
Equipe SFA Investimentos
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Este material foi preparado pela SFA Investimentos Ltda., e tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para a aquisição de cotas
de fundos ou outros investimentos, nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. Leia o regulamento do fundo antes de investir. O fundo gerido utiliza estratégia com
derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo
inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. O fundo está autorizado a realizar
aplicações em ativos financeiros no exterior. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito –FGC. Rentabilidade passada não representa
garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade ajustada considera o reinvestimento dos dividendos, juros sobre
capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do fundo repassados diretamente ao cotista. Para avaliação da performance
do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em
caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração
temporária, falência recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
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