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Crise? Gestora dobra investimentos em Petrobras; "potencial de alta compensa risco"
Para gestores, cenário para a Petrobras está muito mais claro agora
SÃO PAULO – A Petrobras (PETR3, PETR4) certamente passou por diversas reviravoltas nos últimos meses, envolta em escândalos de
corrupção, a companhia deixou de ser uma das “queridinhas” na hora de investir na bolsa e passou a ser considerada por muitos
uma espécie de “patinho feio” entre as ações. No entanto, não são todos no mercado que pensam assim, a gestora BBT Asset, por
exemplo, dobrou suas posições na companhia.
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Para a gestora, após a publicação dos balanços da empresa, com um cenário melhor definido e mensurar os riscos de possuir ações
da companhia. Para o gestor da BBT Asset, Raphael Juan, “o potencial de valorização da ação compensa o risco”.
Juan acredita que a preocupação principal com o papel está em uma possível emissão de novas ações. “Não trabalhamos com esta
possibilidade, mas se isto ocorrer, no dia seguinte vendemos tudo e zeramos a posição”, destaca o gestor.
Notícias relacionadas
Caderneta de poupança já perdeu mais de R$ 30 bilhões em recursos no ano
Analistas não recomendam Petrobras; "roubalheira e má gestão"

Em relação ao balanço, Juan afirma que ele revelou números positivos também, como o total de óleo extraído, sendo 20% já do présal e o aumento da produção em 5%, chegando a 2669 mil barris por dia em 2014. Para resolver a maior parte do problema, a
petrolífera precisa vender ativos e fazer caixa.
“A empresa tem como expertise a extração e produção de petróleo. Todas as outras áreas, como distribuição, geração de energia e
fábricas de fertilizantes são negócios agregados. Se Bendine vender parte destas unidades de negócio, não tenho dúvida que a ação
pode chegar a R$ 22,00 em poucos meses”, relata o gestor.
Ele destaca que, quando Aldemir Bendine era presidente do Banco do Brasil, ele fez exatamente isso com a BB Seguridade. Para
Juan, o presidente precisaria fazer o mesmo com a Petrobras: vender 49% de algumas empresas para fazer caixa e melhorar a
gestão. “Já lucramos 30% com este ativo somente este ano e esperamos lucrar 100%. Nosso valuation está em R$ 22,00”, finaliza o
gestor.
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Outras notícias
10 truques para aprender qualquer idioma (Babbel)
Ex-presidente da NET é nomeado presidente da América Móvil no Brasil
8 hábitos que podem te ajudar a ficar rico mesmo com um salário baixo
7 bilionários que continuam agindo como se ainda fossem pobres
Recomendado por
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Últimas notícias
ABERTURA DE CAPITAL 20/07/2015 20:49

Concorrente da Cielo, First Data pede registro para IPO nos EUA

AFTER MARKET 20/07/2015 20:37
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Fala de Volpon sobre a Selic, IPO, prévias de Even e Light e mais 5 notícias agitam o radar

TELEFONIA 20/07/2015 20:28

Ex-presidente da NET é nomeado presidente da América Móvil no Brasil

ENERGIA 20/07/2015 20:14

CCEE contabiliza 11 liminares contra déficit hídrico; mercado teme inadimplência

BOVESPA 20/07/2015 20:06

BTG rebaixa recomendação da das ações da BM&FBovespa de compra para neutra

VERSÃO CLÁSSICA
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