
Mentiras, Mitos e Falácias sobre a 
Petrobrás

A palestra será remota via plataforma Conferenciaweb
(https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ricardo-morel-hartmann) no dia 6 de julho de 2022 as 18:30h com duração prevista de 

50 minutos, mais 30 minutos para perguntas e discussões. Serão fornecidos certificados de participação. 1

Engº Felipe Coutinho
Vice Presidente da AEPET 

SEMINÁRIOS EM ENG. DE ENERGIA
GPMME – Grupo de Pesquisa em Mobilidade e 

Matriz Energética

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ricardo-morel-hartmann
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

57,47 69,43 86,79 95,96 114,24 136,04 126,16 118,37

Dívida Bruta em US$ bilhões

Fonte: Relatórios anuais Petrobras

2012 2013 2014 2015 2016

DIVIDA BRUTA 196,10 267,61 350,85 492,65 384,99

RECEITA BRUTA 353,07 387,78 425,35 414,86 373,81

RECEITA / DÍVIDA 1,80 1,45 1,21 0,84 0,97

Receita Bruta e Dívida Bruta em R$ bilhões

2012 2013 2014 2015 2016

27,4 26,3 26,6 25,9 26,1

Geração Operacional de Caixa US$ bilhões

EMPRESA 2012 2013 2014 2015 2016

EXXON 9,58 4,65 4,62 3,71 3,65

PETROBRAS 13,52 15,87 16,66 25,06 21,20

Saldo de Caixa US$ bilhões (31 de dezembro)
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A decisão de acelerar a redução do endividamento visou 

justificar:

• Privatizações dos ativos

• Redução dos investimentos

• Fim da Política de Conteúdo Nacional

• Prática de preços desnecessariamente altos e paritários 

aos de importação (PPI)
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Investimentos anuais da Petrobrás
(bilhões US$ 2020)

Período Bilhões US$ de 2020

1965 - 2020 20,13

2009 - 2014 49,80

2020 8,06

Investimento médio anual da Petrobrás, em bilhões US$ de 2020
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EBITDA Petrobras e cotação cambial, 2011-
2018

EBITDA ajustado Dólar médio de venda (R$)
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EBITDA Petrobras e preço petróleo, 2011-2018

EBITDA ajustado Petróleo Brent (US$ 2020/bbl)
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O então diretor financeiro Ivan Monteiro, em janeiro de 

2017, informou “independentemente de venda de ativos ou 

de captação de novos recursos, a empresa já tinha 

recursos para cumprir seus compromissos nos próximos 

2,5 anos”

Perguntado se a meta de alavancagem 2,5 fosse atingida 

antes do tempo previsto, se a venda de ativos poderia ser 

reduzida. O diretor respondeu que não, que seria mantida, 

o que ajuda a revelar que venda de ativos não diz respeito 

a necessidade financeira
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78,42

173,60

252,02

FONTES USO

Fontes do investimento da Petrobras (2009-2014) bi US$

Endividamento Recursos próprios Investimento

Quanto da dívida da Petrobras foi adquirida para cobrir ativos 

improdutivos? Muitos acreditam que grande parte da atual dívida 

da Petrobras foi utilizada para cobrir ativos sem nenhum retorno. 

Será que é verdade?

Qual o efeito da corrupção nos resultados (atuais e futuros) da 

companhia? A Petrobrás não está e nunca esteve quebrada, mas 

sabemos que a corrupção reflete no resultado da empresa. Qual é 

este reflexo? Qual a consequência sobre a dívida?
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EFEITOS DOS ATIVOS IMPRODUTIVOS NA DÍVIDA

Se houve mau investimento, valor do ativo precisa ser 

reavaliado e registrado no balanço pelo método da imparidade 

(“impairment”)

ATIVO

VALOR

CONTÁBIL

(A)

IMPAIRMENT / BAIXA VALOR 

RECUPERÁ

VEL

C = A - B
2014 2015 2016

TOTAL

(B)

Comperj 10.475 8.220 1.352 903 10.475 -

2º trem 

RENEST
6.207 3.442 - 780 4.222 1.985

SUAPE 2.847 1.121 200 619 1.940 907

ARAUCARIA 367 116 - 140 256  111

NSS JAPAO 129 129 - - 129 -

BIOCOMBU

STIVEIS
134 - 46 - 46 88

UFN III * 654 - 501 153 654 -

UFN  V * 190 - 190 - 190 -

QUIXADA 28 - - 28 28 -

PREMIUM I 

**
1.128 1.128 - - 1.128 -

PREMIUM II 

**
319 319 - - 319 -

OUTROS 981 6 210 148 364 617

TOTAL 23.459 14.481 2.499 2.771 19.751 3.708

Baixas contábeis por imparidade, Petrobras (2014-2016), em milhões US$
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Do total de investimentos entre 2009 e 2014 (252,02 bi US$) e 

31,11% foram cobertos com financiamentos

Do investimento em ativos “não produtivos” US$ 6,15 bilhões

(0,3111 x 19,75) foram financiados

Concluímos que do total da dívida existente no final de 

2014 (US$ 136,04 bilhões), 4,5% corresponde aos ativos 

ditos “improdutivos”
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IMPACTO DA CORRUPÇÃO NOS RESULTADOS E NA 

DÍVIDA DA PETROBRÁS

A corrupção, segundo o estudo do TCU, pode ter gerado 

prejuízo total de R$ 29 bilhões, o que afeta o resultado da 

empresa nos seguintes aspectos:

a) Maior depreciação pelo aumento no valor do investimento 

b) Maior despesa com juros por aumento na necessidade de 

financiamento 

c) Menor pagamento de Imposto de Renda por redução dos 

lucros 

d) Menor pagamento de dividendos por redução dos lucros 

e) Menor pagamento de PLR por redução dos lucros
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Prazo médio de depreciação na Petrobras é 12 anos

Resultado da companhia é afetado em R$ 2,42 bilhões (29/12) 

anualmente por efeito de uma depreciação maior

Prazo médio de amortização da dívida de 7,5 anos (um prazo 

total de amortização de 15 anos) e juros médios de 8% a.a., 

podemos considerar gastos à mais com juros de 4% a.a., uma 

vez que os juros (8%) são pagos sobre o saldo devedor

31,11% dos investimentos da Petrobras são financiados, a 

parcela da corrupção financiada seria de R$ 9,02 bilhões (29 x 

0,3111). Os juros médios incidentes sobre esta parcela seriam R$ 

361 milhões por ano (9,02 x 4%)

Teríamos, portanto, um valor de R$ 2,78 bilhões (2,42 + 0,36) 

afetando anualmente o resultado da companhia como resultado 

da corrupção

O período de crescimento da dívida foi de 2009 a 2014, período 

também onde se concentraram os investimentos. A dívida da 

Petrobras que em 2009 era de R$ 99,59 bilhões no final de 2014 

era de R$ 351,04 bilhões, uma elevação de R$ 251,51 bilhões
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O estudo do TCU indicou a potencial perda total por corrupção 

nos contratos da companhia de R$ 29 bilhões. Como vimos no 

cálculo dos ativos improdutivos 31,11% dos investimentos foram 

financiados, vamos então considerar que R$ 9,02 bilhões (29 x 

0,3111) da corrupção foi financiada

Podemos então estimar que 3,6% (9,02 / 251,51) da dívida seria 

originária da corrupção

Concluímos que do total da dívida existente no final de 2014 

(US$ 136,04 bilhões), 3,6% corresponde aos efeitos da 

corrupção

Em síntese, concluímos que do total da dívida existente no 

final de 2014 (US$ 136,04 bilhões), 4,5% corresponde aos 

investimentos ditos “improdutivos” e 3,6% corresponde aos 

efeitos da corrupção. Ressaltamos que os dois efeitos não 

podem ser somados porque existem efeitos redundantes 

pelo impacto da corrupção na “improdutividade” dos ativos
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As reduções da dívida e da alavancagem da Petrobrás têm sido 

utilizadas como pretexto para a privatização dos seus ativos

A Petrobrás reduziu sua dívida líquida de US$ 115,4 para US$ 

69,4 bilhões e sua alavancagem (dívida liquida / EBITDA 

ajustado) de 4,25 para 2,20, entre o final de 2014 e de 2018

115.431

101.107 96.921
86.527
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Nesse mesmo período de quatro anos, a Petrobrás vendeu 

ativos no valor de US$ 18,72 bilhões. Deste total, os valores 

efetivamente recebidos em caixa totalizaram US$ 11,81 bilhões

Esta dívida poderia ser reduzida, mesmo sem a entrada no caixa 

dos US$ 11,81 bilhões

Ano 2015 2016 2017 2018 Total

Vendas de ativos 965 3.562 10.415 3.778 18.720

Ano 2015 2016 2017 2018 Total

Venda de ativos recebidos em caixa 727 2.205 3.091 5.791 11.814

Em milhões US$
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Limitou-se a 25,65% da redução da dívida líquida, entre 2015 

(final de 2014) e 2019 (final de 2018), que pode ser atribuída a 

venda de ativos. Cerca de três quartos (74,35%) da redução da 

dívida teve origem na geração de caixa da Petrobrás

Verifica-se que mesmo sem vender qualquer ativo a dívida 

liquida da Petrobrás teria sido reduzida de US$ 115,4 para US$ 

81,19 bilhões, atingindo alavancagem (dívida liquida / EBITDA 

ajustado) de 2,58, resultado próximo à meta arbitrada pela 

direção da companhia de 2,50
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O resultado teria sido ainda melhor porque nesta estimativa 

não foi considerada a perda de geração operacional de caixa 

decorrente da venda de ativos altamente rentáveis, como a 

malha de gasodutos do Sudeste, da Nova Transportadora do 

Sudeste (NTS), subsidiária integral da Petrobrás

A meta e o prazo para o indicador de alavancagem, ainda que 

arbitrários, de 2,50 para o final de 2018, seriam atingidos, 

mesmo sem privatizar um único ativo entre 2015 e 2018

PNG 2015-19 2017-21 2018-22 2019-23

Venda ativos 57,7 19,5 21,0 26,9

Investimentos 130,3 74,1 74,5 84,1

Alavancagem
Meta 2018

3.0 2.5 2.5 -

Alavancagem
Meta 2019

2.5 2.5 2.5 1.5

Planejamento e metas de venda de ativos, investimentos (bilhões 

US$) e alavancagem (dívida liquida / EBITDA ajustado) nos Planos 

de Negócios e Gestão da Petrobrás
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A manutenção dos elevados níveis de disponibilidade em 

caixa para a Petrobrás causou perda total estimada de US$ 

2,51 bilhões, entre 2015 e 2018. Este montante é equivalente 

ao prejuízo atribuído à corrupção lançado no balanço de 2014 

(US$ 2,53 bilhões)

A Petrobrás, ao final de 2018, mantinha US$ 14 bilhões em 

caixa. Com melhor administração financeira este montante 

poderia ter sido reduzido para cerca de US$ 3 bilhões, valor 

compatível com o tamanho da empresa e seus pares

Caso a disponibilidade excessiva de US$ 11 bilhões em 

caixa fosse utilizada para reduzir a dívida, a alavancagem 

teria atingido 2,2 no final de 2018 que foi a mesma 

alavancagem atingida pela companhia, sem vender ativos

Ano 2014 2015 2016 2017 2018

Caixa Petrobrás 16,66 25,06 21,20 22,52 13,89

Em milhões US$

Ano 2014 2015 2016 2017 2018

Caixa ExxonMobil 4,62 3,71 3,65 3,20 3,00
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A estimativa da redução da geração operacional de caixa 

devido às privatizações somou US$ 2,34 bilhões, entre 2015 

e 2018. Valor superior ao estimado para a redução do 

pagamento dos juros - US$ 966,52 milhões, como resultado 

da redução da dívida pela venda de ativos

Desde 2016, a Associação dos Engenheiros da Petrobrás 

(AEPET) tem demonstrado que a Petrobrás não precisa 

vender ativos para reduzir seu nível de endividamento

Ao contrário, na medida em que vende ativos ela reduz sua 

capacidade de pagamento da dívida no médio prazo e 

desestrutura sua cadeia produtiva, em prejuízo à geração 

futura de caixa, e assume riscos empresariais desnecessários

A AEPET, além do diagnóstico, tem apresentado alternativas 

para a redução do endividamento da Petrobrás
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Referências
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