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O 
filme “Horizonte Profundo: 
Desastre no Golfo”, que estreou 
no Brasil em 10 de novembro, 
conta a história da plataforma de 
petróleo Deepwater Horizon, da 

British Petroleum (BP), que explodiu no 
Golfo do México em abril de 2010, provo-
cando um dos maiores acidentes ambien-
tais da história. Pior pesadelo de todo exe-
cutivo da indústria petroleira, a catástrofe 
tem inúmeras lições a ensinar. “O filme 
mostra com muita evidência uma sequên-
cia de equívocos”, diz Pedro Parente, presi-
dente da Petrobras, à DINHEIRO. “O prin-
cipal deles é que, como o campo estava atra-
sado, a meta financeira foi a prioridade e 
não a segurança. Com a economicidade em 
risco, pularam etapas importantes e man-
daram seguir em frente.” Desde 1º de junho 
como o principal executivo da maior 
empresa do País, segundo o anuário AS 
MELHORES DA DINHEIRO, Parente tem 
a delicada missão de manter a segurança 
dos ativos e dos funcionários da Petrobras 

ao mesmo tempo em que promove uma 
drástica redução no endividamento da 
companhia. “Não vamos fazer o ajuste 
financeiro à custa da segurança da empre-
sa”, afirma o executivo.

As palavras de Parente não formam um 
discurso vazio. No Plano de Negócios e 
Gestão da empresa para o período 2017-
2019, apresentado em setembro, pela pri-
meira vez a segurança e a parte financeira 
foram colocadas como métricas, com a 
mesma hierarquia. Se para alguns isso pode 
parecer sem importância, para Parente elas 
estão tão correlacionadas que não podem 
estar desequilibradas. Na prática, isso sig-
nifica que a busca pela redução da alavan-
cagem da Petrobras ( de 5,3 vezes a geração 
de caixa para 2,5 vezes, em 2018) não pode-
rá aumentar a taxa de acidentados registrá-
veis por milhão de homens-hora (TAR). 
Esse indicador, que era de 2,2 no final de 
2015, tem de chegar a 1,4 em 2018, uma 
queda de 36%. A vigilância, no entanto, per-
manecerá constante até alcançar a média 

da indústria de óleo e gás, que está próxima 
de 1. “Tivemos uma redução na taxa de aci-
dentados para 1,6 no terceiro trimestre e o 
indicador dívida líquida sobre a geração de 
caixa está em 4,1”, disse Isabela Rocha, 
gerente executiva de Relações com os 
Investidores, na apresentação de resulta-
dos. “Esses dois movimentos mostram uma 
tendência de convergência, conforme 
anunciado no nosso plano de negócios.”

Desde que a Petrobras passou a ser 
comandada por Pedro Parente, as ações 
ordinárias da empresa na Bovespa registram 
valorização de quase 70%, tendo sido nego-
ciadas a R$ 17,56 no pregão de quinta-feira 
24. No mesmo período, os papéis preferen-
ciais quase dobraram de valor, de 
R$ 8,18 para R$ 15,58. Esse comportamento 
chamou a atenção de grandes investidores 
internacionais, como George Soros, que tem 
uma fortuna estimada em US$ 25 bilhões, e 
Robert Citrone, da Discovery Capital 
Management, que detém US$ 12 bilhões em 
ativos. Soros, que havia vendido todas as 

O plano de desinvestimento da empresa, que já vendeu US$ 11 bilhões em 
ativos, mostra que é possível reduzir o envidamento e reconquistar o mercado 
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Desde junho deste ano como presiden-
te da Petrobras, o engenheiro Pedro 
Parente, 63 anos, deu início a um obs-
tinado plano de redução do endivida-
mento da empresa. No terceiro trimes-
tre do ano passado, a dívida total da 
empresa havia ultrapassado os R$ 500 
bilhões. Doze meses depois, ela baixou 
para menos de R$ 400 bilhões. A ala-
vancagem também se tornou um pro-
blema. A dívida líquida chegou a ser 
mais de cinco vezes a geração de caixa 
– a meta é reduzir pela metade. Para 
isso, um plano de desinvestimento vai 
fazer com que a empresa concentre 
seus esforços apenas na exploração e 
produção de petróleo. A seguir, os prin-
cipais trechos da entrevista.

O endividamento da Petrobras é 
realmente gravíssimo? 
É preciso levar em conta os indicadores 
da nossa indústria e o fato de que a 
gente opera no Brasil, onde o custo de 
capital, naturalmente, é maior e mais 
alto. Essas coisas todas combinadas 
com um quadro que levou às sucessivas 
reduções de rating e o crescimento 
muito explosivo da dívida entre 2010 e 
2014 mostram que o nível atual da dívida 
é muito alto. Vamos falar sempre da dívi-
da no final de 2015, para ter um parâme-
tro de comparação, que foi o que utiliza-
mos para o plano. A nossa dívida líquida 
comparada a nossa geração operacional 
de caixa era superior a 5 vezes. Eu diria 
que, no Brasil, para qualquer empresa, é 
muito grande. Nossa meta, para 2018, e 
não quer dizer que achamos que seja um 
nível ideal, é um nível de alavancagem 
não superior a 2,5 vezes. E numa trajetó-
ria declinante, pois não queremos parar.

suas ações da Petrobras há um ano, adquiriu 
1,5 milhão de papéis. A confiança de Citrone 
parece ser maior: ele confirmou ter pouco 
mais de 27 milhões de ações da petroleira 
brasileira. Na semana de 15 de 
novembro, Parente esteve em 
Nova York para demonstrar 
como vai tornar a empresa 
mais rentável e produtiva, 
além de dificultar a aparição de 
novos casos de corrupção. 
Mais de 400 investidores assis-
tiram a apresentação. 

o que mais tem chamado 

a atenção do mercado é a 

obstinação em cumprir à 

risca o plano de desinvesti-

mento e se desfazer dos ati-

vos que não estejam ligados 

à exploração e à produção de 

petróleo. Havia uma descon-
fiança se a Petrobras conseguiria atingir os 
US$ 15,1 bilhões prometidos para 2016. 
Mas, com a negociação da Liquigás para a 
Ultragaz, por cerca de US$ 1 bilhão, a petro-
leira concretizou a oitava venda e conse-
guiu colocar em caixa quase US$ 11 bilhões. 
A expectativa é que novos anúncios sejam 
feitos até o fim do ano. “A empresa está 
seguindo o caminho certo e o plano de 
desinvestimento está andando”, diz Alfredo 

Renault, professor de economia da PUC-RJ 
especialista no setor de óleo e gás. “A venda 
de ativos é parte essencial do processo para 
reestabelecer a confiança na Petrobras.”

A recuperação da credibilidade na com-
panhia passa pelo aumento da transparên-
cia. Para mostrar aos investidores o real 
valor da Petrobras, os executivos promove-
ram uma imediata reavaliação de ativos, 
levando em consideração a apreciação do 
real frente ao dólar e a variação do preço do 
petróleo. Esse é um processo natural, reali-
zado anualmente (o último aconteceu no 
quarto trimestre de 2015), mas que foi 
antecipado neste ano para ficar em linha 
com o novo plano estratégico. Por esse 
motivo, a Petrobras reportou um prejuízo 
de R$ 16,5 bilhões no terceiro trimestre, o 
terceiro pior de toda a sua história. Se não 
tivesse feito esse ajuste, o resultado teria 
sido um lucro de R$ 600 milhões. “Olhar o 

lucro é importante para o 
investidor, em razão dos divi-
dendos, mas essa gestão está 
conseguindo fazer grandes 
avanços operacionais”, diz 
Celson Plácido, estrategista-
chefe da XP Investimentos. 
“Tanto que há uma atratividade 
grande de estrangeiros para 
comprar ações da Petrobras.”

Dentro dessa reavaliação 
de ativos, a Petrobras colocou 
uma provisão para gastos com 
ações individuais em Nova 
York no valor de US$ 1,2 
bilhão. Na quarta-feira 23, o 
Conselho de Administração, 

comandado por Nelson de Carvalho, apro-
vou um acordo para encerrar onze dessas 
ações. Nos últimos 30 dias, a companhia 
fechou 15 acordos. “A Petrobras foi vítima 
dos eventos a partir de transações contra-
tadas em nome dela, e que se denomina 
Operação Lava Jato”, afirma Parente. “A 
Petrobras perdeu muito, financeiramente 
e na sua reputação.” A recuperação já 
começou, mas não será rápida.

“ainda temos 
algumas 
transações a 
anunciar até o 
fim do ano”

entrevista  |  pedro parente
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Há algum ponto mais preocupante? 
Se olhar o que aconteceu com a nossa 
conta de juros, ela se multiplicou várias 
vezes. Se não formos capazes de reduzir a 
taxa de juros, ela pode multiplicar-se por 
10. O que, obviamente, não faz o menor 
sentido. Em 2009, a Petrobras pagava 
US$ 1,7 bilhão de juros e, em 2015, já 
pagamos US$ 6,3 bilhões, uma multipli-
cação de quase quatro. Mas a taxa de 
juros de 3,1% foi para 8,6%, no pior 
momento. Por isso, não dá para conviver 
com uma dívida desse tamanho. É preciso 
reduzir os encargos e é isso o que esta-
mos fazendo com o programa de parce-
rias e desinvestimentos. Porque, na medi-
da em que vamos rolando esse endivida-
mento, a gente poderia multiplicar por 10 
aquele juro inicial de US$ 1,7 bilhão. 

A velocidade do plano de desinvesti-
mento está satisfatória? 
Temos uma meta para o período 2015-16 
de US$ 15,1 bilhões. Com essa última tran-
sação de venda da Liquigás, chegamos 
próximos a US$ 11 bilhões. O diretor Ivan 
Monteiro, que é o responsável pela área de 
parcerias e desinvestimentos, mantém a 
meta de transações anunciadas. É verdade 
que a meta inicial era para ingresso de 
caixa, vamos ser transparentes. Mas há 
fatores que não nos permitiram chegar a 
ela, que são absolutamente compreensí-
veis. Se, por exemplo, a venda da Liquigás 
não fosse para uma operadora já estabele-
cida no mercado brasileiro de botijão de 

gás domiciliar, certamente o 
processo no Cade demoraria 
menos. A meta de caixa certa-
mente não será alcançada, 
mas a meta de transações 
anunciadas a gente quer 
cumprir. Portanto, ainda 
temos algumas transações a 
anunciar até o fim do ano.

O total de US$ 35 bilhões 
até 2018 está mantido? 
Temos mais US$ 19,5 bilhões 
para cumprir até 2018, o que 
totaliza um programa de 
US$ 34,6 bilhões de parce-

rias e desinvestimentos. Temos uma histó-
ria muito boa e bem-sucedida de parcerias 
para a Petrobras, que nos últimos anos 
virou tabu. As parcerias têm várias vanta-
gens. Naturalmente reduz o risco e a 
necessidade de investimento, o que libera 
recursos para aplicar em outras partes da 
cadeia produtiva. Tem, também, uma troca 
de experiências, tecnologia e conhecimen-
to, tanto sob o ponto de vista técnico, de 
geologia, exploração e processos, como de 
questões de governança corporativa. 
Quando se tem parceiros da qualidade dos 
da Petrobras, que são só grandes empre-
sas internacionais, todos eles têm requeri-
mentos de compliance muito elevados. E 
os problemas da empresa não foram nes-
sas parcerias. Por isso, creio que a 
Petrobras utilizará essa experiência da 
exploração para outras áreas da empresa. 

Por que o fim da obrigatoriedade do 
pré-sal é importante para a Petrobras? 
O que constatamos é que o pré-sal não era 
uma discussão racional, era ideológica. 
Porque, com toda a sinceridade, quando se 
analisa do ponto de vista racional não há 
como ser contra a retirada dessa obrigação 
para a Petrobras. Como é que uma opção, 
que nós mantemos e conquistamos, sem 
nada pagar por ela, pode ser pior que uma 
obrigação? Além disso, para o País é muito 
ruim essa obrigação de a Petrobras ser ope-
rador único. Porque vivemos numa situação 
de restrição financeira. Cada campo do pré-

sal precisa de um desembolso, entre inves-
timentos e custeio até o início da produ-
ção, de cerca de US$ 10 bilhões. É óbvio 
que, como são tão bons esses campos do 
pré-sal, ele se paga. Mas precisa ter fôlego 
para fazer isso. A Petrobras está vivendo a 
situação que vive e, se a gente continuasse 
com essa obrigação, o País se veria obriga-
do a desenvolver um número muito menor 
de campos, o que postergaria o aproveita-
mento dessa riqueza que está no subsolo. 
Enquanto está lá, é potencial. Uma infor-
mação adicional. De cada um desses cam-
pos, 44% do que se produz é receita públi-
ca, de royalties e impostos. A contribuição 
que uma exploração mais acelerada do 
pré-sal poderia dar a essa gravíssima situ-
ação fiscal que vivemos, inclusive para o 
Rio de Janeiro, seria muito grande. Outra 
razão para se pensar. 

Qual o cenário para 2017 depois de 
eventos como o Brexit e a eleição de 
Donald Trump nos EUA? 
O País e a Petrobras podem ser afetados, 
ou serão afetados, por um governo Donald 
Trump de uma maneira indireta. A nossa 
relação comercial com os EUA é de uma 
natureza completamente diferente da do 
México. Hoje, temos um déficit na nossa 
balança comercial com os americanos. Isso 
significa que seremos afetados de maneira 
indireta. No nosso caso específico, o que é 
relevante entender, ou quando for possível 
entender, porque hoje ainda está muito 
difícil fazer essa leitura, é o impacto no 
preço do petróleo e na taxa de câmbio. 
Essas são as duas variáveis mais importan-
tes do nosso plano estratégico. O nosso 
plano é apresentado com um único cená-
rio, que trabalha dentro de uma linha con-
servadora sobre aquilo que pensavam as 
consultorias. Obviamente que esperamos 
que o petróleo suba e que o câmbio fique 
no mesmo nível. Trabalhamos com uma 
variação do petróleo mais relevante após 
2020. Nesse período inicial, ele fica entre 
US$ 45 e US$ 55, o barril. Mas não traba-
lhamos com um cenário único. São vários, 
inclusive o de estresse. E, mesmo num con-
junto grande de cenários de estresse, con-
seguimos alcançar as metas.


