


● Eficiência em corte de custos e despesas;

● Potencial de crescimento considerável;

● Melhoria das margens de lucro;

● Colaboradores alinhados com a cultura da empresa.

● Custo de extração mais alto do que pares mundiais;

● Risco de operação acentuado;

● Campos adquiridos podem ter menos petróleo;

● Setor muito instável.
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Antes de ser chamada PRIO, a denominação da empresa era HRT, então

classificada como sociedade anônima, mas de capital fechado. Somente

dois anos após, em 2010, veio o IPO.

Neste ano, a empresa fez descobertas de gás e condensado em poços para

exploração na Bacia de Solimões. Na Namíbia, a HRT conduziu

levantamento sísmico para mapeamento de áreas exploráveis, todavia,

diante de dificuldade operacional, a empresa não teve sucesso em ambas

as áreas.

Devido à falta de ativos geradores de caixa e aumento dos custos, a HRT

passou por reestruturação. Foi quando atraiu um grupo de investidores,

muitos ainda sócios da PRIO. Entre esses, Nelson Tanure, um dos

empresários mais conhecidos do Brasil, entrou no negócio e liderou sua

análise estratégica.

O Campo de Manati foi o primeiro em escala onde a empresa conseguiu

imprimir seu ritmo de trabalho e sua reconhecida ênfase na eficiência de

custos, que serviu até mesmo para abrir discussões no mercado sobre a

redução dos custos operacionais e de descomissionamento.

Foi concluída a aquisição da Chevron Brasil, que tinha participação

majoritária na concessão e operação do Campo de Frade. Nessa transação,

os empregados da adquirida foram transferidos para a PRIO.

No mesmo ano, a PRIO negociou com a Petrobras a compra de outros 30%

desse mesmo campo. Esse ativo está localizado na parte norte da Bacia de

Campos, na costa do estado fluminense.
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Foi assinado contrato para a aquisição de 80% do Campo de Tubarão

Martelo, onde é possível usufruir de sinergias operacionais com seu outro

Campo, o de Polvo, que fica relativamente perto e pode compartilhar

estrutura.

Neste mesmo ano, a empresa assinou a compra de quase 36% do Campo

de Wahoo e 60% do Campo de Itaipu, que também podem compartilhar

infraestrutura do Campo de Frade.

A PRIO assinou contrato com a Total, empresa francesa, para a compra de

parcela de mais 28,7% do Campo de Wahoo, confirmando sua presença

majoritária nos resultados desse ativo.

A PRIO se consolidou como uma das principais operadoras de petróleo

em atividade no Brasil, sendo a maior entre as produtoras independentes de

petróleo e gás, considerando seu volume de produção. Essa, portanto, é sua

única linha de receita e já a difere da Petrobras, por exemplo, que além de

produzir óleo, também atua com refinarias e geração de energia.

A estratégia da empresa passa por adquirir, operar e redesenvolver

campos maduros de produção, tornando-os mais produtivos. Para isso, a

PRIO busca reduzir os custos operacionais, investir em iniciativas de

redesenvolvimento da operação, além de implementar técnicas de
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recuperação de petróleo (Figura 1). Com isso, a companhia é capaz de

aumentar suas reservas e volume de produção, através de aquisições de

campos, ao passo que prolonga a vida útil dos seus ativos promovendo

revitalizações.

Figura 1 – Curva de produção do Campo de Polvo.
Fonte: RI PRIO.

Para redesenvolver um ativo, a companhia busca por oportunidades

de baixo custo e baixa complexidade, seja através da reabertura de poços

fechados e/ou recompletamento de poços.

A frase “vamos tirar até a última gota de petróleo” é constantemente

utilizada pela diretoria e retrata bem sua operação. Isso acontece porque as

empresas maiores (leia-se Petrobras) não têm interesse em levar essa

operação até o limite, já que possuem outros ativos onde a extração de

petróleo é mais abundante. Por isso, pela visão da Petrobras, faria sentido

vender alguns campos para petrolíferas menores, onde a cada barril extra de

produção é relevante.
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Para reduzir os custos operacionais, a empresa geralmente corta

cargos de colaboradores que estão na plataforma, além de parte da frota de

helicópteros e navios, que são responsáveis pela logística e abastecimento

da tripulação.

Em um dos casos, a empresa conseguiu economizar até mesmo um

FPSO, que é o navio que recebe o óleo diretamente da extração, e

redirecionou esse material para outro FPSO subutilizado no campo

adjacente, gerando uma economia anual de cerca de US$11 milhões. No

Campo de Polvo, a economia de despesas operacionais (OpEx) foi de 66% e

em Frade foi de 68% em relação aos operadores antigos.

Além disso, o custo de extração do óleo (lifting cost) também reduziu

significativamente (Figura 2), até mesmo antes de serem implementadas

todas as iniciativas de aumento de produção. A empresa, através de

aquisições de campos, em especial de Wahoo e Albacora, projeta mais do

que dobrar seu volume de produção no médio prazo.

Essa redução dos custos traz uma segurança maior à operação,

pensando que a volatilidade do preço do petróleo pode impactar na

viabilidade dos projetos. Assim, um menor lifting cost não só expande as

margens e retornos, mas principalmente, protege a PRIO contra fluxos de

caixa menores durante períodos de preços de commodities depreciados.

A PRIO tem trabalhado com a expectativa do preço do petróleo ICE

Brent entre US$55 a US$60 o barril, o que garante viabilidade em seus

projetos, considerando seu custo de extração. Vemos, inclusive, que diante

da guerra entre Rússia e Ucrânia houve uma disparada do preço do petróleo.

No curto prazo não existem gatilhos fortes o bastante para reduzir o

preço da commodity, principalmente porque a oferta desse óleo está
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próxima à sua plena capacidade de extração. Logo, os negócios da PRIO se

mostram bem viáveis.

Figura 2 – Lifting cost em US$/barril.
Fonte: RI PRIO.

Além disso, a PRIO utiliza um artifício chamado tieback. Isto é, a partir

do momento que se tem a concessão de explorar dois campos próximos, a

empresa pode utilizar a estrutura de um deles para fazer sua própria

exploração e também a exploração do campo adjacente, conforme vemos

na Figura 3.

Figura 3 – Tieback entre os campos Tubarão Martelo e Polvo.
Fonte: RI PRIO, 2021.
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Já na Figura 4, é possível acompanhar como as aquisições realizadas

pela companhia são responsáveis por alongar sua vida útil, uma vez que

suas reservas estão em ritmo crescente, mesmo com a extração de petróleo

também ganhando velocidade. Como 1P temos as reservas provadas,

enquanto na 2P temos as reservas provadas e prováveis e, por fim, nas

reservas 3P temos as provadas, prováveis e possíveis.

Figura 4 – Evolução das reservas.
Fonte: RI PRIO e DeGolyer & MacNaughton.

Atualmente, a PRIO conta com cinco campos, sendo alguns destes

localizados na Bacia de Campos. Contudo, esse número pode aumentar,

visto seu interesse em aproveitar os desinvestimentos de campos maduros

realizados pela Petrobras, que trazem sinergias operacionais interessantes.

As perspectivas de crescimento para o setor existem, embora não

sejam significativas ou até mesmo consensuais entre pesquisadores e

analistas. Há tendência de crescimento e enriquecimento populacional a

nível mundial, que levaria a um maior consumo energético de petróleo e gás

natural. Esse último ainda pode ser uma boa alternativa ao uso do carvão,

que é mais poluente e deve continuar perdendo demanda.
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Por outro lado, há um movimento global de transição energética em

que a demanda do petróleo pode estar entrando em fase de declínio. A BP,

antiga British Petroleum, acredita que no cenário menos drástico, a

demanda de óleo vai estabilizar quase que no nível da demanda atual. No

cenário intermediário, a queda na demanda pode ser de 50% até 2050. No

cenário drástico, a queda pode ser de até 80% nos próximos 30 anos.

O Brasil está bem posicionado para aumentar sua relevância na

produção mundial de petróleo, saindo do 10.º lugar no ranking dos maiores

produtores até atingir o 7.º lugar em 2040, com grande participação de

produção em águas profundas, de onde a PRIO tem operado.

Perceba, contudo, que essas tendências são de longuíssimo prazo.

Cenários traçados para além de 10 anos possuem uma relevância pequena

no valuation.

Além de otimizações que são feitas nos campos, existe uma relação

inversa entre o custo de extração e a profundidade da água. Já que boa

parte dos ativos da companhia estão em águas profundas, existe um fator

que colabora para a redução do lifting cost.

Além do mais, o óleo extraído até seus navios é diretamente

exportado. Para a PRIO essa situação é vantajosa, já que se a venda fosse

feita para outra empresa brasileira em solo nacional, haveria uma taxação

que reduziria sua atratividade.

Em comparação com as outras petrolíferas juniores no Brasil, a PRIO é

aquela que melhor soube executar seu plano de crescimento, além de ter

conseguido comprar campos viáveis para exploração. Seu histórico recente é

o melhor no quesito de geração de valor, ainda mais pelos campos em que

eles possuem acesso.
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A perspectiva de crescimento da companhia envolve o crescimento

orgânico e via aquisições. No primeiro caso, entendemos que as

revitalizações e redesenvolvimentos nos campos maduros são capazes de

aumentar a produção da companhia.

No segundo caso, dependemos do programa de desinvestimento de

campos maduros da Petrobras. A PRIO está entre as empresas que mais

compraram campos nos últimos anos da estatal.

A PRIO está inserida no segmento de listagem Novo Mercado, sendo

esse o maior nível quanto ao rigor das Boas Práticas de Governança

Corporativa.

A empresa foi fundada por Marcio Mello, ex-funcionário da Petrobras

que queria desbravar um mercado de exploração de gás e petróleo onde

poucas concorrentes teriam acesso. No começo, o plano não deu certo e a

empresa viu suas ações desvalorizarem.

Nisso, Nelson Tanure, investidor de empresas de alto risco, começou a

montar sua posição até se tornar controlador da companhia. Hoje, porém, o

fundo de investimento em que ele tinha participação não mais tem força no

quadro social igual antes. Com isso, na Figura 5 notamos que a empresa não

possui um controlador bem definido.
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Porém, o filho de Tanure ainda hoje está à frente do órgão do

Conselho de Administração, como Presidente. É importante entender que

foi a partir de sua família que a PRIO começou a tornar sua operação

sustentável.

Nesse mesmo órgão, vemos a presença de outros membros com

experiência no mercado financeiro e outros com experiência em consultoria

na área de petróleo.

O mercado alega que seu quadro de conselheiros e diretores

executivos possui uma idade média baixa, e por consequência possuem

menos experiência no mercado. Pelo “relançamento” da PRIO ter

acontecido a partir de 2014, muitos dos atuais líderes da companhia não

possuem muito tempo de empresa.

Em sua defesa, a PRIO mostra que em algumas de suas diretorias, 75%

dos seus colaboradores já possuem mais de 10 anos de experiência no

mercado de óleo e gases.

Figura 5 – Estrutura acionária.
Fonte: RI PRIO.

Já em relação à remuneração, vemos que a empresa adota uma

política bem alinhada com a prática do mercado. Inclusive, seus diretores

executivos possuem baixa remuneração fixa (salário), com sua remuneração

mais atrelada a bater metas operacionais.
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Além do mais, chama a atenção que a maioria dos seus funcionários

prefere receber bônus em forma de ações (já superou a marca de 80% dos

colaboradores). Isso é um indicativo de que há muita confiança no que a

empresa está fazendo e ainda projetando mais crescimento.

O mercado de exploração de petróleo e gás natural é extremamente

complexo. A começar pela sua operação, embora a empresa seja muito

cautelosa quanto a isso. Mas ainda assim, existe a possibilidade de seus

campos de extração terem menos petróleo do que o previsto.

Além disso, pela sua filosofia de corte de custos e despesas, a empresa

pode não encontrar sinergias suficientes que justifiquem a compra de

algum ativo, até mesmo pensando que a tecnologia do tieback não é viável

em algumas ocasiões.

Também existe o risco de vazamento de óleo, que poderia ser um

acidente ambiental com consequências financeiras. Inclusive, em um dos

seus campos (antes operado por outra empresa) já houve acidente.

Portanto, perceba que além do risco operacional e ambiental, se faz

presente o risco de execução. Prospectar, negociar e adquirir campos

desativados ou em declínio de operação exige muito estudo de viabilidade.

Por fim, por ser um operador com ativos “alternativos”, muitos dos

casos sendo campos vendidos por outras empresas por falta de interesse, já

podemos concluir que seu custo de extração não é tão baixo como o da

Petrobras, por exemplo.
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Levando isso à escala global, o lifting cost da PRIO não se assemelha

aos grandes players mundiais. A empresa tem uma escala de operação e

acesso aos ativos consideravelmente inferior à Petrobras.

Por isso, é importante monitorar o preço do barril do petróleo, já que

em caso de se reduzir drasticamente sua cotação, afeta players como a PRIO

primeiro antes de afetar Petrobras, Shell, Chevron, etc.

Até porque a relação oferta e demanda dessa commodity é muito

impactada pelas decisões da OPEP+, um clube de países produtores de

petróleo, em grande parte países do Oriente Médio e fechados

politicamente ao ocidente, podendo causar volatilidade no mercado.

A PRIO promoveu um dos turnarounds mais bem executados no

Brasil em décadas. Saindo de uma empresa problemática, com ativos ruins e

sem grande êxito nas campanhas de exploração de petróleo, até atingir

recordes seguidos em seu faturamento.

Vale ressaltar que isso tudo aconteceu mesmo diante de cenários

ruins, quando o preço do petróleo ficou muito depreciado e acabou

impactando seus resultados operacionais. Porém, nada disso foi suficiente

para interromper a ótima sequência de resultados da PRIO.

Além disso, a redução de custos, redesenvolvimentos de campos e

recuperação de ativos colaboraram para alongar a vida útil dos campos. No
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Campo de Polvo, por exemplo, houve extensão de mais de 10 anos de vida

útil e um incremento de 40 milhões de barris.

Uma forma de comprovar os bons investimentos realizados pela PRIO

pode ser avaliada pela métrica do payback, que analisa o tempo de retorno

de um investimento, e que em um caso foi inferior a seis meses, se

mostrando um investimento muito rentável. De modo geral, a alocação de

recursos da diretoria se mostra bem assertiva.

Na Figura 6 acompanhamos a evolução do volume de produção de

barris por dia, onde fica nítida a importância que o Campo de Frade tem na

empresa, mais do que duplicando a média da extração diária e

quadruplicando o tamanho da reserva total desde sua aquisição.

Figura 6 – Produção de óleo e gás natural.
Fonte: RI PRIO.

Manati é um campo já em fase de saturação da extração e vem

perdendo sua relevância com o passar dos anos. Por isso, a PRIO alienou sua

participação de 10%, obtendo um retorno também muito atraente.
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Já Polvo e Tubarão Martelo (TBMT) são dois campos onde realizou-se a

operação de tieback, finalizada em 2021. Importante reforçar que essa

tecnologia já era usada em outras partes do mundo e com resultados

positivos. Antes do tieback e corte de despesas, era estimado que seus

custos conjuntos girassem em torno de US$200 milhões por ano. Após isso,

com as sinergias previstas e otimização da extração, os custos serão

reduzidos em US$70 milhões por ano, aproximadamente.

Na Figura 7 temos mais um retrato de como a operação da empresa

melhorou desde então. Para interpretar esse gráfico, devemos entender que

a receita líquida é formada pelo volume de venda e o preço médio dos barris

vendidos, além do fator cambial.

O volume apresentou altas consecutivas, assim como houve uma

desvalorização cambial contínua, que também agregou aos resultados. Mas

foi a cotação média do petróleo que menos seguiu um padrão de

comportamento, mesmo que desde 2021 seu impacto tenha sido positivo.

Com isso, quando vemos que em alguns anos os resultados cresceram

mais do que em outros, devemos relembrar dessa informação. De toda

forma, o CAGR receita líquida nos últimos 5 anos é de 65%, enquanto o CAGR

EBIT é de 119%.
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Figura 7 – Resultado operacional.
Fonte: RI PRIO.

E justamente pela empresa ter crescido mais no EBIT do que na

receita líquida, já evidencia um ganho de margem interessante, em reflexo

de otimização e corte de custos e despesas. Assim, chegamos à Figura 8.

Figura 8 – Lucratividade e rentabilidade.
Fonte: RI PRIO.
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O endividamento da PRIO está sob controle, afinal de contas possui

grande posição em caixa, fruto de emissões de novas ações. Além do mais,

pelo crescimento robusto do seu EBITDA, a relação de endividamento fica

menor e traz segurança ao futuro da empresa (Figura 9). Inclusive, a

alavancagem atual dá margem para futuras aquisições.

Figura 9 – Endividamento.
Fonte: RI PRIO.

É verdade que seu cronograma de amortização não é tão longo, com

um duration de pouco mais de 3 anos. Por outro lado, parte dessa dívida foi

contraída em agentes financeiros internacionais e possuem um baixo custo

de capital.

A geração de caixa operacional, por sua vez, acompanha os resultados

crescentes da empresa, mesmo que não seja de forma linear (Figura 10). Na

verdade, em se tratando de uma empresa de alto crescimento, realizando

investimentos em redesenvolvimento de campos e comprando novos ativos

de tamanho relativamente maior do que os ativos antigos, seria natural

esperar uma queima de caixa.
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Acontece que a PRIO já passou desse primeiro momento e está cada

vez mais consolidada no mercado. Essa é uma das vantagens que a

companhia possui frente a outras juniores do setor, já que a PRIO se

mostrou sustentável, geradora de caixa e ainda com um forte potencial de

crescimento futuro.

Figura 10 – Geração de caixa livre e operacional.
Fonte: RI PRIO.

O momento atual na indústria de commodities é bem conturbado.

Existem diversas variáveis impactando simultaneamente na relação oferta e

demanda delas, principalmente no petróleo. A guerra entre Rússia e Ucrânia

ainda é mais um evento que exerce preço no mercado.
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A União Europeia aplicou sanção no petróleo russo, proibindo que

qualquer nação do bloco, além do G7 e Austrália, compre o petróleo pelo

preço acima de US$60 dólares o barril, um desconto entre 20% a 30% do que

o óleo vem negociando em bolsas internacionais. A Rússia, em retaliação,

afirmou que não irá vender seu petróleo a qualquer nação que venha a

aplicar essa sanção.

Acontece que a Rússia tem um papel importante na geopolítica do

petróleo, com uma exploração equivalente a quase o triplo do Brasil. Logo, se

a oferta da matéria-prima é limitante, há uma pressão positiva nos preços.

O mesmo acontece pela reabertura do lockdown na China, depois de

muitos meses “trancados”. Podemos esperar uma economia asiática mais

aquecida em 2023, o que elevaria a demanda por petróleo e,

consequentemente, exercendo pressão positiva nos preços.

Perceba que, pelo menos no curto prazo, as estimativas do mercado

são de que o preço do petróleo continuará negociando em uma faixa de

preço alta em comparação com o valor visto nos últimos oito anos. Para a

PRIO, essa é uma oportunidade de ganhar dinheiro.

A PRIO segue surpreendendo até estimativas mais otimistas. A

companhia segue atingindo recorde de produção, receita, lifting cost e

EBITDA. Principalmente em razão da revitalização do Campo de Frade e da

eficiência da sua operação no cluster de Polvo e Tubarão Martelo.

No 4T22, a produção atingiu uma média de 47,6 mil barris por dia

(Figura 11), 47% maior do que a produção registrada no ano anterior. Junto a

isso, houve nova redução do lifting cost, com uma queda de 27% na

comparação entre trimestres, reflexo do ganho de escala e revitalização dos

campos.
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Figura 11 – Ganho de escala e diluição de custos.
Fonte: RI PRIO.

Pesou contra a empresa a queda no preço do petróleo Brent, que

terminou o último trimestre valendo cerca de US$88/barril, abaixo do 2T22,

por exemplo, quando o preço tinha superado US$110/barril.

Além disso, o custo do frete pressionou a companhia a aumentar o

desconto nas vendas e, por causa disso, represar suas vendas para garantir

outros momentos mais propícios. A consequência disso é vista na queda da

receita trimestral, enquanto na anual houve forte crescimento (Figura 12).

Figura 12 – Apresentação de resultados 9M22.
Fonte: RI PRIO.
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Para 2023, temos a entrada do Campo de Albacora Leste, que pode

somar até 60 mil barris por dia. Inclusive, dados da produção de fevereiro

mostram que a produção da PRIO, somando todos os campos, atingiu uma

média de 68,3 mil barris por dia. Isso já é um avanço significativo frente ao

final de 2022, mesmo considerando que Albacora Leste enfrentou falhas de

geração ao longo do mês.

Logo, juntando a venda estocada do 4T22 com o aumento da

produção no 1T23, podemos esperar uma sequência de bons resultados

durante o ano, mesmo que o 1T23 tenha, novamente, um represamento de

vendas.

Isso porque o Governo anunciou uma taxação das exportações de óleo

cru em 9,2%. Sabendo que a PRIO exporta 100% da sua produção, o impacto

vai ser direto nos seus resultados. Há uma esperança no mercado para que

essa Medida Provisória “caduque” e termine ao final de junho, limitando a

exposição das vendas da PRIO nesse novo ambiente.

Segundo estimativas do Credit Suisse, dentre os produtores

independentes, a PRIO está mais exposta. O banco calcula um impacto

negativo de US$75 milhões no Ebitda da petroleira. Caso o governo estender

o imposto, o impacto pode chegar a US$225 milhões em um ano.

Isso é, o EBITDA da petrolífera deve cair cerca de 7% considerando a

duração da Medida Provisória de 120 dias e, caso vire lei, o impacto pode ser

ao redor de 21% no ano. Por outro lado, a PRIO tem um crescimento

contratado de campos que já foram adquiridos e vão ser consolidados ao

redor de 150% até 2024.

Isso porque, além da entrada de Albacora Leste, ainda existe a entrada

programada de Wahoo. A PRIO comprou 64,3% do campo, que possui um

potencial para produzir mais de 126 milhões de barris (100% do Campo).
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A empresa espera uma produtividade média inicial de

aproximadamente dez mil barris por dia por poço, com uma produção total

de 40 mil barris por dia. Ou seja, com esse campo, a PRIO pode atingir a

marca de 140 mil a 150 mil barris por dia.

A aquisição está em linha com o modelo de negócios da PRIO, uma

vez que sua intenção é novamente utilizar da tecnologia de tieback com o

Campo de Frade. Isto é, a extração de petróleo nesse campo pode aproveitar

a infraestrutura existente em outro, possibilitando uma captura de sinergias

operacionais significativas.

O petróleo desse campo apresenta qualidade superior ao de outros

campos da empresa, e com isso, o desconto de sua matéria-prima frente ao

preço do mercado internacional deve reduzir. Obviamente o projeto tem

risco, até porque a distância entre Frade e Wahoo é de 30 a 35km,

aproximadamente o triplo entre Tubarão Martelo e Polvo.

Análise de Múltiplos

O método consiste na análise dos múltiplos das empresas. Para que

sua eficiência seja atestada, é coerente que se compare empresas do

mesmo setor de atuação e que, ainda por cima, essas empresas estejam no

mesmo ciclo de vida. Isto é, se estão em expansão, maturidade ou

decaimento de suas atividades.
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Para a comparação de múltiplos (Figura 13), foram escolhidas as

empresas 3R Petroleum (RRRP3), Petro Recôncavo (RECV3) e Enauta

(ENAT3). As duas primeiras são empresas mais novas na Bolsa de Valores e

também atuam com revitalização de campos.

● P/L: indica o quanto os acionistas estão dispostos a pagar pelo lucro

da companhia, de outra forma, quantos anos os acionistas estão dispostos a

investir de maneira a recuperar seu aporte inicial. Não é o múltiplo mais

aconselhável nessa hipótese, pensando que são empresas cíclicas.

● P/VP: é a relação entre o valor de mercado da empresa e seu

patrimônio líquido. A partir desse múltiplo é possível ver o quanto o

mercado está disposto a pagar pelo patrimônio investido pelos acionistas.

● EV/EBIT: o objetivo desse indicador é analisar quanto o valor da firma,

que é a soma do valor de mercado com a dívida líquida, se relaciona com o

lucro operacional da empresa. É diferente dos outros indicadores pois, aqui,

relaciona a operação em si.

Figura 13 - Comparação de múltiplos.
Fonte: Status Invest/Elaboração Própria.
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O melhor múltiplo que podemos utilizar nessa comparação é o

EV/EBIT. Os múltiplos da RRRP3 ainda estão distorcidos em relação ao que a

empresa pode, de fato, gerar de resultados. De toda forma, o mercado

espera que seu múltiplo EV/EBIT ao final de 2023 seja 2,6x, bem menor do

que retratado na Figura acima, assim como o da RECV3 estaria estimado em

4,2x ao final do ano.

Assim sendo, o cenário desenhado é o de que as ações da PRIO são

negociadas com prêmio frente às demais. Podemos explicar isso a partir dos

resultados da companhia, que já se tornou uma boa geradora de caixa, com

boa lucratividade e ainda com enorme potencial de crescimento.

Na Figura 14 vemos que o mercado já precifica parte da expansão que

vai acontecer nos próximos anos à medida que todos os campos entrem em

operação. As projeções dos seus múltiplos também estão acima dos pares

do setor, novamente explicada pela confiança que o mercado tem no

portfólio de ativos da PRIO.

Figura 14 – Comportamento histórico dos múltiplos e expectativas futuras.
Fonte: Status Invest/Elaboração Própria.
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Método Do Múltiplo de Saída

Calcular o valuation para a PRIO não é simples. A empresa, desde que

passou pelo seu turnaround, apresentou um crescimento muito forte, além

de um ganho de margem de lucro significativo.

A PRIO ainda tem projetos ou perspectivas de continuar avançando

em sua operação. Consideramos as duas principais: campo de Wahoo, que

em 2024 deve extrair o primeiro óleo, e campo de Albacora Leste, que

passou a ser contabilizado na base de ativos da PRIO no final do mês de

janeiro de 2023.

Uma alternativa de valuation seria através do método do múltiplo de

saída. Isto é, fazemos uma análise de sensibilidade, onde projetamos o

EBITDA para a companhia considerando a operação nos Campos de Wahoo

e Albacora Leste, variações no câmbio e até no preço do barril de petróleo.

Considerando a produção média diária de todos os campos em

operação, o que corresponde a cerca de 140 mil barris de petróleo por dia,

teríamos os seguintes múltiplos, conforme mostra a Figura 15.

Figura 15 – Análise de sensibilidade com Campo de Wahoo e Albacora Leste.
Fonte: Elaboração Própria, 2023.

Nesse caso, acreditando que o preço do petróleo está acima do seu

ponto de equilíbrio, a empresa negociaria com múltiplos acima da média do

setor. Agora supondo um EV/EBITDA de 4,5x, que seria razoável para uma
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empresa de commodity, teríamos a matriz de sensibilidade como se

apresenta na Figura 16. Note que uma normalização do preço do petróleo já

não justificaria o preço da ação. Isso torna a margem de segurança pequena.

Figura 16 – Análise de sensibilidade com Campo de Wahoo e Albacora Leste.
Fonte: Elaboração Própria, 2023.

O avanço obtido pela PRIO merece reconhecimento. A empresa saiu

de uma situação muito complicada para se tornar um símbolo de

produtividade, austeridade e eficiência. O redesenvolvimento de campos

maduros traz riscos e incertezas, algo que a PRIO soube gerenciar com

muita qualidade.

Como vimos, os resultados vêm crescendo anualmente, algo que

ainda deve continuar se repetindo para os próximos anos. A entrada de

Wahoo e Albacora Leste renova as perspectivas de redução do lifting cost,

protegendo a companhia contra períodos de grande instabilidade do

petróleo.

Entendo que a companhia tem a possibilidade de se valorizar ainda

mais, principalmente se redesenvolver o campo de Albacora Leste e
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incrementar uma média de produção diária bem superior. Contudo, essas

ainda são hipóteses não validadas, o que restringe nossa margem de

segurança.

Em um cenário conservador, as ações da PRIO não estão tão

descontadas como antes. Logo, não temos recomendação de compra para

as ações da PRIO (PRIO3), embora com possibilidade de rever nossa opinião

a qualquer momento.
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Acompanhe o SIMPLA CLUB em todos os canais!
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Simpla Club @simpla.club t.me/simplaclub

Relatório Especial
Atualizado em 18.03.2023

Obs.: Os relatórios não são reescritos a cada evento que ocorre no mercado. Entretanto,

nossa equipe de analistas está atenta a todas as movimentações relevantes, mantendo os

rankings e seus respectivos fundamentos atualizados toda semana.
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Todas as análises aqui apresentadas foram elaboradas pelo analista de valores mobiliários

autônomo Gabriel Guimarães Bassotto (CNPI EM-2470), com objetivo de orientar e auxiliar

o investidor em suas decisões de investimento; portanto, o material não se constitui em

oferta de compra e venda de nenhum título ou valor imobiliário contido. O investidor será

responsável, de forma exclusiva, pelas suas decisões de investimento e estratégias

financeiras.

O relatório contém informações que atendem a diversos perfis de investimento, sendo o

investidor responsável por verificar e atentar para as informações próprias ao seu perfil de

investimento, uma vez que as informações constantes deste material não são adequadas

para todos os investidores. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório

declaram, nos termos da Resolução CVM nº 20/2021, que as recomendações do relatório de

análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de

forma independente, inclusive em relação à pessoa jurídica à qual estão vinculados. Além

disso, os analistas envolvidos não estão em situação que possam afetar a imparcialidade

do relatório ou que possam configurar conflitos de interesse.

A elaboração desse material se deu de maneira independente, e o conteúdo nele

divulgado não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a

terceiros, sem autorização prévia.
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