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Resultados do 2º Trimestre de 2016 
— 
Lucro Líquido de R$ 370 milhões, ante um prejuízo de R$ 1,2 bilhão no 1T16, determinado por: 

� redução de 30% nas despesas financeiras líquidas; 

� crescimento de 7% na produção total de petróleo e gás natural; 

� incremento da receita com aumento de 14% nas exportações de petróleo e derivados e redução de custos 

com importações de gás natural; 

� despesas com o novo Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário (PIDV); e 

� impairment de ativos do Comperj. 

Principais Destaques do Resultado 

� Fluxo de caixa livre positivo pelo 5º trimestre consecutivo, no valor de R$ 10,8 bilhões, 3,5 vezes superior ao 
registrado no 1T16 de R$ 2,4 bilhões, devido à maior geração operacional e à redução dos investimentos. 

� EBITDA ajustado de R$ 20,3 bilhões no 2T16, 4% inferior ao do 1T16. A margem EBITDA ajustado foi de 28%. 

O endividamento bruto recuou 19%, de R$ 493,0 bilhões, em 31.12.2015, para R$ 397,8 bilhões, uma redução de 

R$ 95,3 bilhões. O endividamento líquido passou de R$ 392,1 bilhões para R$ 332,4 bilhões, uma queda de 15%. 

� O índice dívida líquida sobre EBITDA ajustado (últimos 12 meses) recuou de 5,31, em 31.12.2015, para 4,49, em 
30.06.2016, e a alavancagem reduziu de 60% para 55%. 

� As operações de emissão de títulos globais de US$ 6,75 bilhões e oferta de recompra de US$ 6,3 bilhões 
contribuíram para estender o prazo médio da dívida de 7,14 anos, em 31.12.2015, para 7,30 anos em 30.06.2016. 

Principais Destaques Operacionais 

� A produção total de petróleo e gás natural da Petrobras foi de 2,804 milhões de barris de óleo equivalente por 
dia (boed), um aumento de 7% em comparação com o 1T16.  

� A produção de derivados no Brasil apresentou queda de 2%, totalizando 1,919 milhões de barris por dia (bpd), 
enquanto as vendas no mercado doméstico atingiram 2,109 milhões bpd, um aumento de 3%. 

� Aumento de 14% das exportações de petróleo e derivados, que alcançaram 515 mil bpd, e aumento de 34% no 
preço médio do Brent (para US$ 46/bbl). 

� Redução de 55% na importação de GNL devido à maior oferta de gás nacional e à menor demanda termelétrica. 
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Análise do Resultado 

 O lucro bruto registrado aumentou 9% em relação ao primeiro trimestre, atingindo R$ 22,8 bilhões. Ocorreu 
incremento na receita de vendas em função, principalmente, do crescimento da produção de petróleo e gás e do 
aumento das exportações de petróleo e derivados. Em contrapartida, houve redução das vendas de gasolina no 
mercado doméstico, bem como da geração de energia elétrica. 

Os custos com importação de gás natural e petróleo foram menores, devido ao aumento da produção local e 
diminuição na geração termelétrica, compensados parcialmente pelos maiores gastos com participações 
governamentais e importação de derivados. 

O lucro operacional atingiu R$ 7,2 bilhões, ante um lucro de R$ 8,1 bilhões no primeiro trimestre, devido 
principalmente às despesas com o novo PIDV, impairment de ativos do Comperj, em função da reavaliação do 
projeto, e com a devolução de blocos em fase exploratória. Além disso, houve maiores despesas gerais e 
administrativas. 

O resultado financeiro, negativo em R$ 6,1 bilhões, foi melhor se comparado ao trimestre anterior (30% abaixo 
do registrado no primeiro trimestre), em função, principalmente, da apreciação do dólar frente ao euro. 

O lucro líquido foi positivo em R$ 370 milhões, representando uma reversão do prejuízo ocorrido no primeiro 
trimestre.  

O EBITDA ajustado da Companhia foi 4% inferior ao primeiro trimestre, somando R$ 20,3 bilhões. A margem 
EBITDA ajustado foi de 28%. A maior geração operacional e a redução dos investimentos resultaram, pelo 

quinto trimestre consecutivo, no aumento do fluxo de caixa livre positivo, que atingiu R$ 10,8 bilhões, 3,5 

vezes superior ao do 1T16. 

Considerando o resultado acumulado no semestre, o lucro bruto reduziu 9% em relação ao primeiro semestre de 
2015, atingindo R$ 43,8 bilhões. A receita de vendas foi menor, em função da queda de 7% nas vendas de 
derivados no mercado doméstico, parcialmente compensada pelas maiores margens de diesel e gasolina. O 
preço médio do Brent mais baixo que do ano anterior, com consequente decréscimo nos preços das exportações 
de petróleo e derivados, e a redução da geração e dos preços de energia elétrica também contribuíram para a 
redução da receita, bem como o recuo do volume de gás natural comercializado no mercado interno. 

A queda nos preços de petróleo também resultou em menores custos com importações e participações 
governamentais no Brasil e na redução das estimativas de reservas, com consequente aumento da depreciação. 

O lucro operacional atingiu R$ 15,3 bilhões, uma redução de 32%. Esse resultado reflete a redução do lucro 
bruto, os maiores gastos com ociosidade de equipamentos (sondas) e o aumento nas despesas com contigências 
judiciais, com o novo PIDV e com a devolução de blocos em fase exploratória. 

O resultado financeiro foi negativo em R$ 14,7 bilhões, registrando uma despesa líquida adicional de R$ 3,1 
bilhões em relação ao primeiro semestre do ano anterior, devido ao acréscimo nas despesas com juros, 
refletindo o maior endividamento e o efeito da depreciação do real frente ao dólar. 

A Companhia apresentou prejuízo de R$ 876 milhões neste semestre, em função, principalmente, da redução do 
lucro operacional e do aumento das despesas financeiras líquidas. 

O EBITDA ajustado permaneceu estável em relação ao primeiro semestre do ano anterior, somando R$ 41,4 
bilhões, com margem EBITDA ajustado de 29%. A Companhia apresentou fluxo de caixa livre positivo, 
totalizando R$ 13,2 bilhões, devido à redução dos investimentos.  

O fluxo de caixa livre positivo, tanto no trimestre quanto no acumulado do ano, contribui fortemente para o 
objetivo de desalavancagem da Companhia. 

 

R$ milhões 1S16 1S15 1S16/1S15 (%) 2T16 1T16 2T16/1T16 (%) 2T15

Receita de Vendas          141.657          154.296                          (8)             71.320             70.337                             1             79.943 

Custo dos Produtos Vendidos          (97.828)        (106.324)                          (8)          (48.499)          (49.329)                           (2)          (54.381)

Lucro Bruto             43.829             47.972                          (9)             22.821             21.008                             9             25.562 

Despesas Operacionais          (28.497)          (25.513)                          12          (15.637)          (12.860)                           22          (16.102)

Lucro Operacional (1)             15.332             22.459                        (32)               7.184               8.148                         (12)               9.460 

Resultado Financeiro Líquido          (14.754)          (11.669)                        (26)             (6.061)             (8.693)                           30             (6.048)

Imposto de Renda/Contribuição Social                (846)             (5.696)                        (85)                (622)                (224)                         178             (2.673)

Lucro Líquido atribuível aos acionistas da Petrobras                (876)               5.861                      (115)                  370             (1.246)                         130                  531 

EBITDA ajustado (2)             41.408             41.289  -             20.317             21.091                           (4)             19.771 
(1) Lucro  antes do  resultado financeiro, das participações e impostos.

(2) Somató rio do EBITDA, participações em investimentos e impairment

Indicadores Econômicos Consolidados
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Produção de petróleo e gás natural  

A produção total de petróleo e gás natural, no Brasil e exterior, atingiu neste trimestre a média diária de 2,804 

milhões boed, um aumento de 7% em relação ao 1T16. No acumulado do semestre, em comparação a 2015, a 
produção caiu 3%, atingindo a média diária de 2,710 milhões de barris de óleo equivalente (boed). 

No Brasil, a produção de petróleo e LGN (líquido de gás natural) aumentou 8% no trimestre devido, 
principalmente, à menor realização de paradas programadas e ao ramp-up de produção do FPSO Cid. Maricá 
(Lula Alto).  Esses mesmos fatores contribuíram para o aumento de 5% na produção de gás no país. Em relação 
ao semestre, a produção de petróleo e LGN recuou 3% devido, principalmente, à maior realização de paradas 
programadas, com destaque para P-48, P-53, FPSO Cid. Paraty e P-18. Em contrapartida, houve entrada em 
operação e ramp-up de novos sistemas, notadamente FPSO Cid. Itaguaí (Lula – área de Iracema Norte), FPSO 
Cid. Maricá (Lula Alto) e P-58 (Parque das Baleias). Já a produção de gás natural no país permaneceu estável. 

No exterior, a produção de petróleo e LGN cresceu 2% devido, principalmente, ao retorno da produção no campo 
de Akpo, na Nigéria, que estava em parada programada no primeiro trimestre. Já a produção de gás aumentou 
9% devido ao ingresso de novos poços no campo de Hadrian South, nos EUA. Na comparação entre semestres, a 
produção de petróleo e LGN reduziu 12% em função, principalmente, da venda/devolução de campos na 
Argentina, além de parada programada no campo de Akpo, na Nigéria. A produção de gás natural, por sua vez, 
aumentou 11% devido ao ramp-up de produção no campo de Hadrian South, nos EUA. 

 

Produção de derivados 

No trimestre, a produção de derivados no país foi de 1,919 milhão bpd, uma redução de 2% em relação ao 
trimestre anterior. A carga processada diária ficou estável, pois a retomada das operações na Replan, que estava 
em parada programada, foi compensada pelas paradas programadas da Refap e Revap.  

No semestre, a produção de derivados no país foi de 1,939 milhão bpd, uma queda de 5% em comparação com o 
primeiro semestre de 2015. A carga processada diária também foi 5% inferior, devido a paradas programadas, 
principalmente, nas unidades de destilação da Replan e Revap, em parte compensadas pelo aumento da 
produção da Rnest, com melhoria da eficiência operacional. 

 

 
 

Venda de derivados no mercado interno 

No trimestre, o volume de vendas de derivados no mercado doméstico aumentou 3%, devido, principalmente, à 
maior demanda por nafta. No acumulado do semestre, o volume de venda de derivados recuou 7%, totalizando 
2,083 milhões bpd, em função da menor atividade econômica.  
 

Mil boed 1S16 1S15 1S16/1S15 (%) 2T16 1T16 2T16/1T16 (%) 2T15

Produção Nacional              2.523              2.595                          (3)              2.612              2.435                                  7              2.574 

    Petróleo e LGN              2.056              2.130                           (3)              2.133              1.980                                  8              2.111 

    Gás Natural(1)                 467                 465                             0                 479                 455                                  5                 463 

Produção Internacional Consolidada                 161                 158                             2                 165                 156                                  6                 160 

    Petróleo e LGN                    63                    70                         (10)                    63                    62                                  2                    71 

    Gás Natural                    98                    88                          11                 102                    94                                  9                    89 

Produção Internacional não consolidada                    26                    31                        (16)                    27                    25                                  8                    31 

Produção Internacional Total                 187                 189                          (1)                 192                 181                                  6                 191 

Produção Total              2.710              2.784                          (3)              2.804              2.616                                  7              2.765 
(1) Não inclui gás liquefeito e inclui gás reinjetado

Produção de Petróleo e Gás Natural

Mil barris por dia 1S16 1S15 1S16/1S15 (%) 2T16 1T16 2T16/1T16 (%) 2T15

Produção de Derivados 2.080 2.178                          (4) 2.057 2.102                           (2) 2.238

    Nacional 1.939 2.031                           (5) 1.919 1.958                            (2) 2.098

    Internacional 141 147                           (4) 138 144                            (4) 140

Fator de utilização do parque de refino (%) 

    Nacional 84 89  -5 p.p. 84 84  - 92

    Internacional 56 55  +1 p.p. 56 57  -1 p.p. 56

Participação do óleo nacional (%) 90 86 +4 p.p. 91 89 +2 p.p. 86

Produção de Derivados 
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Balança de petróleo e derivados  

No trimestre, a balança comercial de petróleo e derivados alcançou um saldo positivo de 156 mil bpd, revertendo 
o déficit registrado no primeiro trimestre.  

O saldo da balança comercial de petróleo subiu em função do crescimento da produção doméstica, que 
contribuiu para o aumento da participação do óleo nacional na carga processada, a redução da necessidade de 
importação e a maior disponibilidade de petróleo para exportação. 

Já na balança comercial de derivados houve redução do déficit, devido à menor necessidade de importações de 
gasolina, decorrente da menor demanda do mercado, e de diesel, em função dos estoques formados no primeiro 
trimestre.  

No semestre, a balança comercial de petróleo e derivados também teve um saldo positivo de 62 mil bpd, 
revertendo o déficit registrado no primeiro semestre de 2015. 

Houve melhora no saldo da balança comercial de petróleo em função da redução das importações, 
acompanhando o menor volume de processamento e a maior participação do óleo nacional na carga processada. 
Esses fatores foram parcialmente compensados pelo menor volume disponível para exportação, decorrente da 
queda da produção no período. 

A menor necessidade de importação de diesel, em função da retração da atividade econômica, contribuiu para a 
redução do déficit da balança comercial de derivados. 
 

 
 

Preços de petróleo e derivados 

No trimestre, o preço médio do petróleo Brent subiu 34%, passando de US$ 34/bbl, no primeiro trimestre, para 
US$46/bbl. Já o preço médio dos derivados no mercado interno, em reais, reduziu 1% em relação ao primeiro 
trimestre.  

Na comparação entre semestres, o preço médio do petróleo Brent apresentou queda, saindo de US$ 58/bbl  para 
US$40/bbl, e o preço médio dos derivados no mercado interno, em reais, foi superior em 3%, refletindo em 
maiores margens de gasolina e diesel. 

Mil barris por dia 1S16 1S15 1S16/1S15 (%) 2T16 1T16 2T16/1T16 (%) 2T15

Gás Natural 338 448                        (25) 316 360                         (12) 448

Derivados 2.083 2.239                          (7) 2.109 2.056                             3 2.250

      Diesel 804 915                         (12) 811 798                             2 923

      Gasolina 553 555                           (0) 541 564                            (4) 537

      Óleo Combustível 72 111                         (35) 64 80                         (20) 103

      Nafta 142 146                           (3) 172 111                           55 168

      GLP 227 229                           (1) 236 218                             8 236

      QAV 102 110                           (7) 97 107                            (9) 107

      Outros 183 173                             6 188 178                             6 176

Alcóois, Nitrogenados, Renováveis e Outros 111 117                           (5) 111 111                            -   119

Total Mercado Interno 2.532 2.804                         (10) 2.536 2.527 - 2.817

Volume de Vendas - Mercado Interno

Mil barris por dia 1S16 1S15 1S16/1S15 (%) 2T16 1T16 2T16/1T16 (%) 2T15

Importação Total de Petróleo e Derivados 422 621                        (32) 359 486                         (26) 620

Petróleo 160 291                         (45) 122 199                         (39) 305

Derivados 262 330                         (21) 237 287                         (17) 315

Exportação Total de Petróleo e Derivados 484 496                          (2) 515 453                           14 593

Petróleo 324 344                           (6) 341 307                           11 405

Derivados 160 152                             5 174 146                           19 188

Exportação (Importação) Líquida de Petróleo e Derivados 62 -125                        150 156                (33)                         573                (27)

Balança Comercial
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Investimentos 

Sob a ótica de competência, os investimentos somaram R$ 13,4 bilhões no trimestre, uma queda de 14% em 
relação ao primeiro trimestre.   

No acumulado do semestre, os investimentos somaram R$ 29 bilhões, o que representa uma queda de 20% em 
comparação com o primeiro semestre de 2015.  

O segmento de Exploração e Produção concentrou 89% dos recursos, focando em projetos de aumento da 
capacidade produtiva de petróleo e gás, especialmente no pré-sal. 

 

 

Endividamento – Os indicadores de endividamento apresentaram melhora, com o índice de Dívida Líquida/ 

EBITDA ajustado (últimos 12 meses) atingindo 4,49 vezes, ante 5,31 vezes em 31.12.2015, e a alavancagem 
caindo para 55%, contra 60% em 31.12.2015. As disponibilidades ajustadas totalizaram R$ 65,4 bilhões, uma 
redução de 35% em relação ao final de 2015.  

O endividamento bruto da Companhia reduziu R$ 95,3 bilhões (de R$ 493 bilhões, ao final de 2015, para              
R$ 397,8 bilhões, em 30.06.2016). O endividamento líquido, em dólares, totalizou US$ 103,5 bilhões. 

Em maio de 2016, foi concluída a oferta de títulos no mercado de capitais internacional, no valor de US$ 6,75 
bilhões e com vencimentos de cinco e dez anos, para recompra de títulos no valor de US$ 6,3 bilhões. 
Adicionalmente, em julho foi realizada emissão de US$ 3 bilhões para recompra de títulos em valor equivalente. 

As operações de emissão de títulos globais e oferta de recompra contribuíram para aumentar o prazo médio da 
dívida de 7,14 anos, em 31.12.2015, para 7,3 anos, em 30.06.2016. 

 
 

 

 

R$/bbl 1S16 1S15 1S16/1S15 (%) 2T16 1T16 2T16/1T16 (%) 2T15

Derivados -  Mercado Interno 230,30 222,68                             3 228,95 231,68                           (1) 224,09

US$/bbl

Petróleo Nacional - Venda 34,54 47,78                        (28) 39,86 28,88                           38 52,14

Petróleo Internacional -  Venda 44,37 59,51                        (25) 47,24 41,59                           14 60,52

Petróleo  Brent 39,73 57,95                        (31) 45,57 33,89                           34 61,92

Indicadores de Preços

R$ milhões 1S16 1S15 1S16/1S15 (%) 2T16 1T16 2T16/1T16 (%) 2T15

  Exploração e Produção          25.705          29.898                         (14) 11.935 13.770                         (13) 15.052

  Abastecimento            1.777            4.030                         (56) 825 952                         (13) 2.104

  Gás e Energia                651            1.435                         (55) 359 292                           23 780

  Distribuição                220                376                         (41) 121 99                           22 188

  Biocombustível                325                  39                        733 54 271                         (80) 34

  Corporativo                350                396                         (12) 141 209                         (33) 173

Total de Investimentos          29.028          36.174                        (20)          13.435          15.593                         (14)          18.331 

Investimentos

R$ milhões 30/06/2016 31/12/2015 Var (%)

Endividamento Total 397.760 493.023                   (19)

   Endividamento Curto Prazo 36.513 57.407                    (36)

   Endividamento Longo Prazo 361.247 435.616                    (17)

Disponibilidades Ajustadas 65.370 100.887                   (35)

   Disponibilidades 62.940 97.845                    (36)

   Títulos Públicos Federais - (vencimento superior a 90 dias) 2.430 3.042                    (20)

Endividamento Líquido 332.390 392.136                   (15)

Índice de Dívida Líquida/LTM EBITDA ajustado (1) 4,49 5,31                   (15)

Endiv. Líquido / (Endiv. Líquido + Patrimônio Líquido) (%) 55 60  -5 p.p. 
(1) LTM  EBITDA ajustado = Soma dos últimos 12 meses (Last Twelve M onths - LTM ) do EBITDA Ajustado 

Endividamento


