Esclarecimento sobre Notícias

—
Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2019 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que
recebeu o Ofício nº 713/2019-SLS , que solicita o seguinte esclarecimento:

Ofício nº 713/2019-SLS
“Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 14/08/2019, sob o título
“Presidente da Petrobras prevê investir US$ 100 bi em cinco anos” consta, entre outras
informações, que essa empresa vai investir aproximadamente US$ 100 bilhões nos
próximos 5 anos.
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até às 9hs de 15/08/2019, com a
sua confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”
Esclarecimento
A Petrobras reafirma os investimentos de US$84,1 bilhões previstos no seu Plano de Negócios
e Gestão 2019-2023 (PNG 2019-2023) e divulgado ao mercado em 05/12/2018.
O número mencionado na reportagem foi em resposta a diversos questionamentos sobre o
desmonte da Petrobras. O presidente negou o desmonte e explicou a gestão de portfólio que
estamos desinvestindo em ativos dos quais não somos donos naturais. A gestão de portfólio
contribui para melhorar a alocação do capital aumentando consequentemente a geração de
valor. Simultaneamente, viabilizam a redução do endividamento e do custo de capital.
Os valores de investimentos do PNG são aproximados e podem ter variações, eventualmente
alcançando o valor de US$ 100 bilhões, considerando possíveis participações em leilões de
exploração e produção de petróleo e gás, inclusive o do excedente da cessão onerosa marcado
para o dia 06/11/2019. Adicionalmente, a companhia revisa anualmente o seu Plano de
Negócios e Gestão, excluindo o ano findo e adicionando mais um período. Esse processo está
em andamento e tão logo aprovado por todas as instâncias competentes da companhia será
amplamente divulgado ao mercado.
Em linha com tal perspectiva, a Petrobras reforça o compromisso de que seus investimentos
terão como foco a geração de valor para a Companhia, com ampla disciplina de capital, tendo
como premissa o fato de que a rentabilidade dos projetos é uma métrica de topo estabelecida
em seu PNG.

