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Conclusão 

Os resultados do presente estudo mostram que, no período acumulado de 1996 à 
2005, a principal empresa do setor, Petrobras, registrou EVA acumulado positivo em tomo 
de R$ 0,5 milhões. Observa-se, uma melhora crescente de geração de valor econômico a 
partir do ano de 2000, com a Petrobras apresentando nos anos de 2003 a 2005 um EVA 
acumulado positivo de aproximadamente R$ 17 milhões. 

Fatores estruturais, como o alto custo de capital da principal empresa do setor em 
função dos elevados juros praticados na economia brasileira, pesaram sobremaneira, por 
todo o período analisado, num setor capital-intensivo como o de petróleo, afetando a 
geração de valor por parte da maior empresa do setor de petróleo do país. 

Entre as ações que poderão contribuir para acelerar a geração de valor da Petrobras 
recomenda-se: (a) incrementar o volume de petróleo transacionado de forma a aumentar 
a receita e, conseqüentemente, o NOPAT; (b) reduzir o custo de capital da empresa, 
fortemente influenciado pela atual política de elevadas taxas de juros no país, havendo a 
necessidade de a empresa continuar buscando mecanismos de captação a taxas de juros 
mais baixas, e redefinir o perfil de suas dívidas, através de linhas de crédito 
especiais/dedicadas e/ou de crédito externo; e (c) considerar uma negociação no sentido 
da redução da carga tributária visando melhorar as margens do setor, que embora 
apresentando crescentes lucros contábeis, pode agregar mais valor aos seus investidores 
de acordo com a metodologia do EVA. 

Ainda que a primeira das recomendações sugeridas acima possa levar a uma 
diminuição do EVA a curto prazo, em função de eventuais investimentos requeridos para 
a concretização das metas de ampliação do volume transacionado, é possível esperar 
que a médio e longo prazos essa medida em conjunto com as demais venham a propiciar 
o surgimento das condições necessárias para o aumento da geração de valor da 
Petrobras e, por conseguinte, do setor brasileiro de petróleo. 

 


