Petrobras divulga plano de pessoal para
empregados lotados em ativos/unidades
em processo de desinvestimento
—
Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2019 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que
aprovou um plano de pessoal para empregados lotados em ativos/unidades em processo de
desinvestimento, que prevê três ferramentas: Recrutamento Interno, Procedimento de
Desligamento por Acordo (PDA) e um Programa de Desligamento Voluntário (PDV) Específico.
O plano de pessoal será apresentado aos empregados no início da fase vinculante de cada
processo de desinvestimento.
Essas iniciativas estão alinhadas à estratégia da Petrobras de uma gestão ativa de portfólio.
Nesse processo, comum a outras empresas de petróleo, a companhia está desinvestindo em
alguns ativos e focando em outros mais alinhados com sua expertise, buscando assim o
aumento da geração de valor e maior competitividade frente aos seus concorrentes. Em
contrapartida, outra empresa poderá investir nesses ativos/unidades, gerando maior retorno
para a sociedade.
A Petrobras reforça o seu compromisso com a transparência e o respeito a todos os seus
colaboradores.
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Este documento pode conter previsões segundo o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliários) e Seção
21E da lei de Negociação de Valores Mobiliários de 1934 conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia.
Os termos: “antecipa”, “acredita”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem como outros termos similares, visam a identificar tais
previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas, previstos ou não, pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia
podem diferir das atuais expectativas, e, o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas.

