Esclarecimento sobre Notícias:
Desinvestimentos
Rio de Janeiro, 19 de março de 2019 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que recebeu
o Ofício n.º 133/2019 –SAE, que solicita o seguinte esclarecimento:
Ofício n.º 133/2019 –SAE

“Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, em 16/03/2019, sob o título “Equipe
de Guedes defende privatização generalizada”, consta, entre outras informações, que:
1.
A Petrobras pode vender até US$ 40 bilhões dos seus ativos em 12 meses, segundo
Castello Branco;
2.
A empresa projeta se desfazer de US$ 10 bilhões em ativos nos primeiros quatro meses do
ano, e “três ou quatro vezes mais” nos próximos 12 meses.
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até às 9 horas de 19/03/2019, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”

Esclarecimento
Em 5 de dezembro de 2018, a Petrobras divulgou o seu Plano de Negócios e Gestão 2019-2023
(PNG 2019-2023) no qual apresentou, dentre outros aspectos, a estratégia de
desinvestimentos orientados pela gestão ativa de portfólio, com potencial entrada de caixa no
período do Plano de US$ 26,9 bilhões.
Em 8 de março de 2019, por meio de fato relevante, a companhia divulgou a aprovação do seu
Plano de Resiliência, que contém ações adicionais ao PNG 2019-2023. O Plano foi estruturado
em três alavancas de geração de valor, dentre elas a ampliação do programa de
desinvestimentos, com a inclusão de mais campos maduros de petróleo e gás terrestres e em
águas rasas, ativos de midstream e downstream.

Com isso, as expectativas de entrada de caixa decorrente da gestão ativa de portfólio
aumentaram e poderão ser ampliadas em função da revisão do pacote de desinvestimento das
refinarias, ora em estudo.
A Petrobras esclarece que possui uma carteira robusta de projetos de parcerias e
desinvestimentos, sendo certo, entretanto, que a realização de cada desinvestimento
depende de um grande número de fatores, tais como alterações no ambiente
macroeconômico, evolução das etapas e das negociações de cada projeto, condições de
mercado, obtenção das aprovações necessárias, dentre outros aspectos que podem
influenciar diretamente o planejamento e os resultados esperados com parcerias e
desinvestimentos.
A companhia esclarece, ainda, que vêm comunicando, de acordo com a Sistemática para
Desinvestimentos da Petrobras, as etapas dos projetos de desinvestimento em curso,
conforme divulgado ao mercado em: 17/01/2019 – “Retomada de processos competitivos que
resultem em alienação de controle”; 30/01/2019 – “Petrobras America assina acordo para
venda da Refinaria de Pasadena”; 13/02/2019 – “Negociação da TAG”; 01/03/2019 – “Cessão
de direitos de campos terrestres - Polo Lagoa Parda”; 08/03/2019 – “Conclusão da venda de
distribuidoras no Paraguai”; 11/03/2019 – “Desinvestimentos em Águas Rasas: Polo Rio
Grande do Norte“; dentre outros. Projetos em curso já divulgados podem atingir
aproximadamente US$ 10 bilhões nos primeiros quatro meses do ano.
Fatos julgados relevantes sobre o tema serão tempestivamente divulgados ao mercado.

