O Pacifico Ações FIQ FIA teve alta de 10,30% no trimestre, com o Ibovespa subindo 13,27%. A
rentabilidade acumulada desde o início é de 62,21%, enquanto a alta do Ibovespa no mesmo
período é de 11,55%.
Investimos hoje em 21 empresas, e os setores mais representativos continuam sendo o
financeiro e o de energia elétrica.
Entre as posições iniciadas no trimestre, destacamos os investimentos em Bradesco e Energisa.
Já víamos há algum tempo as perspectivas do setor bancário brasileiro de forma bastante
positiva para os maiores agentes do setor e tínhamos Itaú como a nossa maior posição.
Adicionamos o Bradesco por vermos suas ações com preços especialmente atrativos e em
virtude da maior exposição da empresa a uma retomada da economia brasileira. O investimento
em Energisa foi realizado no lançamento de suas ações e nos dias subsequentes. Vemos com
otimismo o negócio de distribuição de energia quando a gestão é eficaz, e esse é o caso da
Energisa, que ainda tem a oportunidade de fazer novos investimentos em distribuição e gerar
mais ganhos para seus acionistas.
Encerramos nosso investimento na CPFL em decorrência de sua aquisição pela State Grid. Em
virtude da forte alta nos mercados ao longo do trimestre, reduzimos algumas de nossas
principais posições, como Equatorial, Transmissão Paulista e Multiplan, mas ainda somos
acionistas de todas elas, pois consideramos histórias com um longo prazo promissor e ainda com
ganhos significativos a serem obtidos.
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O Pacifico LB FIQ FIM teve um rendimento de 12,24% no trimestre. Começamos o mês de julho
com 67,9% de exposição líquida e 70,3% de exposição bruta.
As volatilidades no mercado global alcançaram níveis bastante baixos nos últimos meses. Assim,
aproveitamos para montar algumas estratégias de proteção. Além disso, fizemos algumas
posições de valor relativo frente à nossa carteira. Tais operações reduziram a exposição líquida e
aumentaram a exposição bruta do fundo.
Encerramos o mês de setembro com 63,1% de exposição líquida e 86,6% de exposição bruta no
Pacifico LB.

Neste relatório explicaremos nossos investimentos na Eletrobras e na Petrobras, posições que
iniciamos durante esse ano. Primeiramente abordaremos os numerosos e relevantes fatores em
comum entre os dois investimentos, e depois descreveremos os fatores específicos de cada
empresa separadamente.
Como já mencionado em comentários anteriores, nossa visão é positiva com relação ao Brasil,
com a volta da racionalidade na política econômica e seus efeitos positivos que, a nosso ver,
ainda são muito tímidos. Temos ciência dos riscos, pois nossa complicada situação fiscal requer
a aprovação pelo congresso de medidas importantes e duras, e há uma probabilidade
considerável de que a retomada dessa vez seja mais gradual do que o ocorrido após crises
anteriores.
Porém, nem tudo o que precisa ser feito depende do congresso. Fomos positivamente
surpreendidos pelo governo Temer na questão dos recursos humanos. A qualidade das pessoas
recrutadas para a área econômica – ministérios e Banco Central – é alta, e para o comando das
estatais em situação mais grave – Eletrobras e Petrobras – é, ao menos, tão alta quanto.
Ressalte-se que confiamos na capacidade do governo de aprovar algumas medidas importantes
para um ajuste fiscal, mas naturalmente não precisar contar com a anuência do congresso em
algumas áreas, como na escolha da equipe, é uma vantagem.
O caminho para o saneamento das duas empresas passa por racionalização de investimentos,
vendas de ativos, melhora de governança, corte de custos e incrementos na regulação. Apenas
esta última depende de uma coordenação com o Legislativo, todas as outras podem ser
executadas, ao menos em parte relevante, com a atuação das diretorias e conselhos das
empresas.
Tal caminho já começou a ser trilhado não só com intenções, mas com medidas concretas que
serão descritas a seguir. Cabe lembrar que a Petrobras já estava há um ano num caminho que
consideramos correto, mas vemos um ganho relevante de eficácia e autonomia com a liderança
atual da companhia.
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Petrobras
A grande mudança de nossa percepção sobre Petrobras veio em maio desse ano com a
nomeação do Sr. Pedro Parente para o cargo de presidente da Companhia. Acreditamos que um
profissional com um enorme sucesso na iniciativa privada, aliada ao excelente desempenho na
crise elétrica de 2001, seja um passo extremamente relevante rumo à salvação da Petrobras. Em
especial por acreditarmos que ele só aceitaria o cargo se tivesse certeza – dentro do possível –
de que não haveria mais interferência política na gestão da companhia. Algo que até o momento
vem se provando realidade.
Ao longo dos próximos parágrafos, buscaremos abordar a base e os quatro pilares para nosso
investimento na Companhia.
A base de tudo são as pessoas. É o elemento sem o qual nenhuma companhia se sustenta e sem
o qual nenhum plano de reestruturação pode ter sucesso. Por isso consideramos que a
nomeação do Sr. Pedro Parente para a presidência da empresa como o fato mais importante do
ano para a Petrobras. O corpo técnico da Petrobras é bastante robusto e possivelmente um dos
mais capacitados do mundo. Precisava “apenas” de um líder que os orientasse para o caminho
que julgamos correto. Além disso, houve uma reorganização interna bastante extensa e outras
pessoas de altíssima qualidade se juntaram à Companhia.
Não se limitando a isso, o plano de negócios da Companhia definiu duas métricas principais: (i) a
redução do endividamento; e (ii) redução da taxa de acidentados registráveis, reforçando o foco
da Companhia em pessoas.

1) Plano de negócios
O Plano aborda tanto a base e quanto os outros três pilares que aqui descreveremos. Sendo
assim, deixaremos para abordar a política de preços, o plano de desinvestimentos e o plano de
refinanciamento nos próximos itens.
O Plano de negócios veio como uma das principais marcas da nova diretoria. Inclusive, para
ajudar na elaboração do mesmo, a Petrobras contratou o Sr. Nelson Silva – ex-presidente da BG
no Brasil – para Diretor de Estratégia, Organização e Sistema de Gestão.
Com o objetivo de reduzir o desembolso de caixa, a Petrobras aperfeiçoou – ainda mais – seu
plano de investimentos, reduzindo o volume do plano quinquenal em 25%, quando comparado
ao plano 2015-2019. Tão importante quanto a redução do desembolso é o fato que a
Companhia não alterou de maneira significativa sua curva de produção de óleo, além da alta

PACIFICO RENDA VARIÁVEL | OUTUBRO DE 2016

3

rigorosidade com novos projetos. Acreditamos que essa combinação improvável é factível, pois
o aprendizado dos últimos anos permite que se faça mais com menos.
Outro ponto que chama a atenção na divulgação do plano é o desejo de implementar na
Petrobras o Orçamento Base Zero. Essa estratégia de controle de custos já se mostrou vitoriosa
em empresas como a Ambev, mas ainda tem que se provar em empresas estatais. Entendemos
o tamanho desse desafio, mas acreditamos que a meta de reduzir em 18% o valor dos gastos
operacionais gerenciáveis, quando comparado ao valor estimado caso nenhuma iniciativa fosse
tomada é factível. Mesmo que de difícil mensuração (pois não há certeza dos custos caso nada
fosse feito), acreditamos que tal esforço em custos numa estatal do tamanho da Petrobras pode
gerar ganhos bastante significativos.

2) Política de preços
Como é de amplo conhecimento, a Companhia subsidiou os preços dos derivados de petróleo
durante bastante tempo. Essa foi uma das principais causas do crescimento acelerado do seu
endividamento nos últimos anos. Dito isso, essa é sempre uma das principais - se não a principal
- preocupações sobre a Companhia. Nos últimos meses, a empresa tem tido a liberdade de
manter os preços no mercado interno superiores ao mercado externo e entendemos que - mais
do que uma vontade - esse prêmio é uma necessidade para que a Companhia consiga recuperar
suas finanças.
Alguns participantes de mercado têm se valido dessa arbitragem no preço de derivados para
importar produtos e revender no mercado interno, mas os volumes importados são limitados
por gargalos logísticos nos portos e no escoamento para o interior do país. Portanto, as perdas
de participação de mercado causadas por essas importações são bastante reduzidas quando
confrontadas aos benefícios que a Companhia tem em manter preços elevados. Entendemos
que essa situação de prêmio elevado no mercado interno não pode se manter indefinidamente.

3) Desinvestimentos
Ao longo deste ano, bastante já foi feito com relação ao plano de desinvestimentos. E ainda há
muito por fazer, pois o processo de desinvestimento é fundamental para a redução do
endividamento da empresa.
As metas de desinvestimento da Companhia são bastante agressivas: US$ 15,1 bilhões no biênio
2015/2016 e US$ 19,5 bilhões no biênio 2017/2018. Contudo, acreditamos que a empresa será
capaz de entregar o prometido – ou ao menos chegar muito próximo disso.
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Segue abaixo uma tabela com o que já foi anunciado, tanto em termos de operações concluídas
como também de operações em andamento que já foram divulgadas pela Petrobras.
Data

Ativos vendidos / à venda

02/mar/16 Campos Terrestres

Valor estimado/efetivo
n.d.

03/mai/16

Petrobras Chile

US$ 490 milhões

07/jun/16

Terminais GNL e Termelétricas

n.d.

04/jul/16

Ativos em Águas Rasas

n.d.

18/jul/16

Petrobras Distribuidora

US$ 5 bilhões (e)

27/jul/16

Petrobras Argentina

US$ 897 milhões

28/jul/16

Petroquímica Suape e Citepe

29/jul/16

Participação Bloco BM-S-8

20/set/16

Participação de 36,1% da Braskem

23/set/16

Participação na NTS

US$ 5,19 bilhões

06/out/16

Campos de Baúna e Tartaruga Verde (50%)

US$ 1,5 bilhão (e)

US$ 500 milhões (e)
US$ 2,5 bilhões
US$ 2,0 bilhões (e)

Fonte: Petrobras, notícias e Pacifico Gestão de Recursos

4) Refinanciamento da dívida de curto prazo
Ao longo de 2016, a companhia conseguiu refinanciar parte de sua dívida, em especial, os
vencimentos mais curtos. Isso foi feito através de uma série de medidas, notadamente (i) a
assinatura em fevereiro de um Termo de Compromisso com o China Development Bank para um
financiamento de U$ 10 bilhões; (ii) emissão em maio de US$ 6,75 bilhões em títulos de dívida
com vencimento em 2021 e 2026; e (iii) emissão de mais de US$ 3,0 bilhões em títulos de dívida
com vencimento em 2021 e 2026. Com essas e outras medidas, a Petrobras conseguiu reduzir
em 40% o seu endividamento de curto prazo.
Em adição a isso, é se de esperar que todos os esforços supracitados para a redução do
endividamento levem a uma redução significativa do custo de dívida da Petrobras. Algo de
extrema relevância quando se leva em conta o tamanho da dívida da Companhia.
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Eletrobras
É interessante notar que a situação calamitosa em que esses dois ícones estatais até
recentemente se encontravam teve origem em uma mesma política governamental equivocada:
a tentativa de realizar um controle forçado de preços. O objetivo era estimular a economia por
meio de preços mais competitivos, subsidiando os consumidores em detrimento das
companhias. Tanto através da política de preços de combustíveis – no caso da Petrobras –
quanto do preço de energia elétrica – no caso da Eletrobras -, o mecanismo aplicado foi
praticamente o mesmo, consistindo na venda de seus produtos por preços inferiores ao custo
de compra ou produção.
Diferentemente dos preços de combustíveis, que podem ser alterados com praticamente
qualquer frequência pela parte vendedora, os preços de energia elétrica costumam ser fixados
em contratos longos, muitas vezes com décadas de vigência. Sendo assim, a forma encontrada
pelo governo de forçar a redução nas tarifas se baseou em uma janela de oportunidade que
surgiria entre os anos de 2015 e 2017, quando haveria o término de uma parcela relevante dos
contratos das concessões de geração e transmissão de energia. Baseando-se nisso, o Governo
publicou, em 11 de setembro de 2012, a Medida Provisória nº 579, que permitia a renovação
antecipada dessas concessões por um prazo de 30 anos, contanto que as empresas aceitassem
receber pela energia vendida um valor bastante inferior ao contrato corrente.
O preço oferecido na proposta do governo, como logo ficou claro para as empresas, não
viabilizava economicamente a renovação, levando a uma recusa da renovação antecipada por
parte de todas as companhias afetadas, com exceção da Eletrobras. O Governo, como acionista
controlador, exerceu seu poder de decisão e aprovou a renovação das concessões da empresa,
em prejuízo da própria companhia. Sem receita suficiente em sua principal unidade geradora de
caixa, os prejuízos se acumularam, totalizando R$ 31 bilhões de 2012 a 2015.
Por ser uma empresa essencialmente estatal, os mecanismos necessários para a readequação da
companhia à nova realidade são mais restritos: falta alinhamento dos diretores e funcionários; a
capacidade de redução de custos, em especial demissões, é limitada; vendas de ativos são de
mais difícil execução; e muitas vezes não há interesse político de mudar o status quo. A
relevância desse último item, que preponderou ao longo dos últimos anos, fica clara por meio
da mudança de postura trazida pelo novo Governo, que fez mais pela Eletrobras nos últimos
quatro meses do que havia sido feito nos quatro anos anteriores pela outra gestão.
A primeira medida tomada pelo Governo atual para reverter essa trajetória, e talvez a mais
relevante, foi a aprovação da Lei das Estatais (Lei nº 13.303/16). Essa lei tem como objetivo
principal dar maior transparência e aprimorar a governança das empresas estatais e de
economia mista. Dentre as principais novidades, destacam-se: (i) exigência de 25% de membros
independentes no Conselho de Administração; (ii) exigência, para os demais membros do
Conselho, de experiência comprovada na área por pelo menos quatro anos e de pelo menos três
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anos de experiência em cargos de chefia; (iii) proibição dos membros do Conselho de terem
vínculos com partidos e sindicatos nos três anos anteriores à nomeação; e (iv) maior
transparência das contas através da divulgação anual de relatórios financeiros, orçamentários,
de projetos, de riscos, etc.
Foi talvez como uma forma de não deixar qualquer dúvida com relação ao compromisso com a
nova lei e com o saneamento das estatais que o novo Governo montou o que podemos
considerar como o Conselho “estelar” da Eletrobras. Foram eleitos, dentre outros, José Luiz
Alqueres – ex-secretário Nacional de Energia e ex-presidente da Alstom, da Cerj, da Light e da
própria Eletrobras –, Vicente Falconi – Presidente de uma das mais renomadas consultorias de
gestão do país – e Elena Landau – sócia do escritório de advocacia Sérgio Bermudes e referência
em questões ligadas ao setor elétrico.
Para concluir as nomeações com chave de ouro, foi eleito como Presidente da companhia e
membro do Conselho de Administração o Sr. Wilson Ferreira Jr., executivo que presidiu a CPFL
Energia por 18 anos, considerada a companhia mais bem administrada do setor. Com
comprovada capacidade técnica e de gestão, bom trânsito político e reputação ilibada, não seria
exagero em afirmar que ele seria a pessoa mais capacitada para recolocar a Eletrobras no rumo
correto.
Da mesma forma como no caso da Petrobras, consideramos que a nomeação de um executivo
desse calibre – e, mais importante ainda, o fato dele tê-la aceitado – indica o claro compromisso
do governo em renovar a empresa. É difícil acreditar que o Sr. Wilson Ferreira abriria mão de
sua aposentadoria e colocaria sua reputação em risco caso não tivesse liberdade de atuação.
Não são poucos os desafios que ele tem pela frente. Com carta branca para fazer o que for
necessário, o objetivo é readequar a companhia para a nova realidade pós MP 579, trazendo-a
para patamares sustentáveis novamente.
Os primeiros meses da nova gestão tem sido de uma intensa varredura interna. Com uma
estrutura complexa e fragmentada, composta por 6 subsidiárias de geração e transmissão
(Eletronorte, Chesf, Furnas, Eletrosul, Eletronuclear e CGTEE), 7 subsidiárias de distribuição
(Celg, Cepisa, Ceal, Ceron, Eletroacre, Boa Vista e Amazonas) e participações em cerca de 180
SPEs, o primeiro passo é ter um mapeamento completo de todos os gargalos de ineficiência, de
forma a transformá-los em propostas claras de ação. Todo esse trabalho se traduzirá em um
novo Plano de Negócios, que norteará os passos da companhia para os próximos anos. A
expectativa é que o plano seja publicado nas próximas semanas.
Não é necessário, porém, aguardarmos a publicação do novo plano de negócios para
vislumbrarmos até onde a nova gestão pretende chegar. Com uma comunicação muito mais
transparente com o mercado, as mudanças são nítidas, e o direcionamento da companhia já é
claro:
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• Simplificação da estrutura organizacional, eliminando redundâncias e centralizando
operações complementares;
• Redução de custos operacionais, com a revisão de contratos com prestadores de serviços e
fornecedores e a redução de pessoal através de programas de demissão voluntária;
• Foco nos segmentos de geração e transmissão, o core business da companhia, e onde
entendem serem capazes de apresentar um nível operacional de excelência;
• Redução da alavancagem através da venda de ativos e de maior eficiência operacional;
• Maior rigor na alocação de capital, com entrada em novos projetos apenas quando a taxa de
retorno for adequada;
• Venda das empresas de distribuição, que representam o maior impacto negativo no fluxo de
caixa da companhia;
A questão da venda das distribuidoras, certamente o tópico de maior urgência dentre os listados
acima, já está bem encaminhada. Com o devido mérito do Conselho de Administração anterior,
que numa decisão quase que histórica foi em sentido oposto ao que era a intenção do Governo,
foi aprovada a privatização de todas as empresas de distribuição sob controle da Eletrobras até
2017, sem qualquer aporte adicional de recursos por parte da empresa até a conclusão da
transação.
O modelo regulatório de distribuição, baseado em incentivos, é reconhecidamente muito mais
eficiente quando gerenciado por empresas privadas, capazes de alcançar um melhor
alinhamento dos funcionários. Essa nunca foi, portanto, uma atividade fim da Eletrobras. A
administração dessas concessões, que eram geridas por seus respectivos estados, tinha o
propósito original de ser apenas temporária, de forma a saneá-las para uma posterior venda.
Prevaleceu, no entanto, a falta de vontade política, e o que era para ser temporário acabou se
convertendo em prejuízo atrás de prejuízo, desde 1996. Apenas em 2015 o impacto negativo foi
de R$ 5 bilhões.
Essa vontade política está agora muito mais alinhada com o que consideramos ser o caminho
correto para a companhia. Endossando a decisão do Conselho, o Governo está em vias de
aprovar a MP 735 que, dentre outras medidas, flexibiliza critérios de qualidade das
distribuidoras da Eletrobras de forma a facilitar a privatização. A MP contempla ainda o repasse
de R$ 3,5 bilhões para ajudar a sanear a empresa e a transferência da gestão dos fundos
setoriais para outra entidade, removendo da companhia atividades não relacionadas com seu
core business.
Não menos importante foi a atuação do Governo nas demais esferas do setor elétrico. Com
nomeações de perfil extremamente técnico e capacitado, o time “estelar” de executivos foi
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muito além do escopo da Eletrobras, integrando os principais escalões desde o Ministério de
Minas e Energia até a Empresa de Pesquisa Energética.
Com menor interferência política, maior racionalidade econômica e executivos com real vontade
de fazer a diferença, vemos um cenário bastante promissor para a Eletrobras e para o setor
elétrico brasileiro.
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