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Com alta de 120% nas ações em 12 meses, valor de mercado do grupo é de US$ 287,1 bi  
 
A Petrobrás ultrapassou a Microsoft e é hoje a terceira maior companhia das Américas em 
valor de mercado. Segundo levantamento da consultoria Economática, a estatal brasileira 
valia, no último dia 16, US$ 287,1 bilhões - US$ 7,8 bilhões a mais do que a companhia 
fundada por Bill Gates. Em levantamento também divulgado ontem pela Bloomberg, a 
Petrobrás assumiu a sexta posição entre as maiores companhias mundiais. 
 
País pode ter o 3o. maior campo de petróleo 
 
Multimídia: veja a escalada dos preços do petróleo 
 
Para analistas, a valorização da empresa é resultado de dois fatores principais: a confirmação 
de reservas gigantes abaixo da camada de sal e a disparada do preço do petróleo, que 
culminou com reajustes nos preços da gasolina e do diesel no último dia 1º. “São notícias que 
tornam a Petrobrás bastante atrativa para investidores em bolsas de valores”, diz o analista do 
setor de petróleo da corretora Ágora, Luiz Otávio Broad. 
 
De fato, as ações da companhia acumulam alta de 120% em 12 meses, quase o triplo dos 
41% de alta do Ibovespa no mesmo período. E todas as projeções apontam para manutenção 
da tendência de alta. “Há grandes possibilidades de novas descobertas no pré-sal”, aponta 
Nelson Rodrigues de Matos, analista do Banco do Brasil Investimentos. Broad, da Ágora, 
informou que vai rever para cima seu preço-alvo para as ações da estatal, hoje em R$ 55 por 
ação. 
 
Segundo a lista das maiores das Américas elaborada pela Economática, a Petrobrás hoje está 
atrás apenas da petroleira gigante ExxonMobil, dos Estados Unidos, e da também americana 
General Electric (GE). A líder do ranking valia, no dia 16, US$ 489,6 bilhões. Já a GE tinha um 
valor de US$ 320,2 bilhões. O Brasil ainda figura duas vezes na lista das 50 maiores das 
Américas: o 9º lugar pertence à mineradora Vale, com valor de mercado de US$ 196,4 
bilhões; e o 43º é do Bradesco (US$ 67,2 bilhões). 
 
A Petrobrás não quis comentar o assunto. Na divulgação do balanço do primeiro trimestre de 
2008, no dia 12 de maio, a companhia já comemorava uma valorização em mercado financeiro 
muito superior às suas principais concorrentes. Na ocasião, a empresa informou que seu valor 
de mercado havia crescido 99% em 12 meses, variação nove vezes superior à da americana 
ChevronTexaco, segundo melhor desempenho no período. 
 
“A Petrobrás tem grande vantagem comparativa com relação às outras petroleiras, pois é 
majoritária na região do pré-sal”, afirma Matos. 
 
Nessa área está o projeto Tupi, com reservas entre 5 e 8 bilhões de barris de petróleo, além 
de uma série de reservatórios em análise, como Júpiter, onde a estatal encontrou grande 
reservatório de gás. 
 
Recentemente, o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Haroldo Lima, afirmou 
que um desses projetos em análise, batizado de Carioca, pode ter reservas de até 33 bilhões 
de barris de petróleo. 
 



Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 maio 2008, Economia & Negócios, p. B18. 
 


