
Lucro da estatal alcançou R$ 9,804 bi no ano passado  
 
Perdas com investimentos em energia reduziram resultado  
 
A Petrobras obteve lucro líquido não consolidado (excluídas subsidiárias) de R$ 9,804 
bilhões no ano passado, abaixo dos R$ 10,294 bilhões de 2001. Incluindo as 
subsidiárias o lucro líquido foi de R$ 8,098 bilhões, valor 18% inferior ao registrado no 
ano anterior, de R$ 9,867 bilhões. A queda foi provocada pela redução da margem de 
refino, pelo impacto da desvalorização cambial na dívida da companhia e por provisões 
e perdas nos investimentos em geração de energia. No quarto trimestre, o lucro líquido 
consolidado chegou a R$ 2,829 bilhões, com crescimento de 19% em relação ao do 
terceiro trimestre.  
 
A redução do lucro tem impacto nas contas do Governo, uma vez que a União é 
detentora de 33% das ações da companhia. Este ano, a empresa distribuirá R$ 2,761 
bilhões em dividendos, valor 77% inferior ao registrado no ano passado. Isto significa 
que o Tesouro receberá R$ 911 milhões. A expressiva queda nos dividendos ocorreu 
porque, em 2001, a empresa distribuiu um valor extra referente a lucros realizados 
nos exercícios anteriores.  
 
Receita líquida aumentou 20%, para R$ 69,176 bilhões  
Apesar da redução no lucro líquido, a empresa obteve, no último exercício, um 
aumento de 20% na receita líquida, que totalizou R$ 69,176 bilhões, e de 10% na 
receita operacional - que chegou a R$ 24,971 bilhões.  
 
O diretor-financeiro da companhia, José Sérgio Gabrielli, observou que houve um 
aumento de 7,2% no preço méd io de venda dos produtos da empresa, além de um 
aumento de 11% na produção de petróleo, fatores que proporcionaram a alta da 
receita.  
 
A queda no lucro líquido, portanto, foi atribuída ao impacto da alta do dólar na dívida 
(de cerca de R$ 2 bilhões) e à redução da margem de refino, que caiu de US$ 5,5 por 
barril para US$ 0,73 por barril, em virtude do represamento nos preços dos 
combustíveis. O endividamento total da companhia cresceu 62% entre 2001 e o ano 
passado, também afetado pela compra da argentina Perez Companc.  
 
Além disso, frisou Gabrielli, houve um aumento no custo dos produtos e as perdas com 
projetos de eletricidade. Neste item, houve um prejuízo de R$ 828 milhões com a 
garantia de uma rentabilidade mínima para as térmicas Eletrobolt, da Enron, e Macaé 
Merchant, da El Paso, e uma provisão de R$ 724 milhões para possíveis perdas este 
ano.  
 
A empresa também saiu perdendo no acerto final da conta-petróleo, que bancava os 
subsídios ao transporte e produção de álcool e combustíveis até o último ano. A conta 
foi zerada no ano anterior, com um saldo negativo de R$ 105 milhões para a 
Petrobras.  
 
Duas subsidiárias, Gaspetro e Petrobras International Finance Company, contribuíram 
para o prejuízo, com perdas de R$ 700 milhões e R$ 275 milhões, respectivamente. A 
BR Distribuidora obteve lucro de R$ 676 milhões, a Petroquisa lucrou R$ 152 milhões e 
a Transpetro, R$ 324 milhões.  
 
 



Reservas atingiram 11 milhões de barris  
As reservas de petróleo da Petrobras no Brasil atingiram no final do ano passado 11,01 
bilhões de barris, registrando um crescimento de 13,9% em relação ao ano anterior.  
 
Segundo a estatal, a produção nacional média de petróleo e de gás natural cresceu 
12% no último exercício, rendendo uma média diária ao longo do ano da ordem de 1,5 
milhão de barris por dia. No último trimestre do ano, esta média chegou a 1 milhão 
691 mil barris/dia - resultado que chega a ser 0,7% superior à média estabelecida de 
1,49 milhão de barris de petróleo por dia.  
 
Segundo a Petrobras, este aumento da produção deveu-se, principalmente, à 
interligação de novos poços às plataformas dos campos de Marlim, Albacora e 
Espadarte, e também à produção do Módulo 1 do Campo de Marlim Sul, através da 
unidade P-40, e à entrada em produção da unidade Seillean no Campo de Jubarte, no 
litoral do Espírito Santo. Teria contribuído para o resultado ainda o crescimento da 
produção do Campo de Roncador, com a entrada de mais uma unidade de produção 
(FPSO Brasil) que deverá atingir a produção de 90 mil barris por dia no segundo 
trimestre deste ano.  
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