Esclarecimento sobre Notícias:
Parceria com a CNPC
Rio de Janeiro, 24 de abril de 2018 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que recebeu o
Ofício nº 171/2018/CVM/SEP/GEA-1, que solicita o seguinte esclarecimento:
Ofício nº 171/2018/CVM/SEP/GEA-1
“Senhor Diretor,
Reportamo-nos à notícia veiculada em 19.04.2018 na mídia Eletrônica Estadão Online, seção
Notícias, sob o título “Petrobrás negocia trocar investimento chinês em refino por petróleo,
dizem fontes”, em que constam as seguintes afirmações:
A Petrobrás negocia com a chinesa CNPC uma parceria que prevê a troca de petróleo da Bacia
de Campos por aportes da empresa da China para a conclusão de obra em refinaria no Rio de
Janeiro, que demandaria ao menos cerca de US$ 3 bilhões para ser finalizada, disseram duas
fontes com conhecimento do assunto à Reuters.
O investimento chinês em uma obra da Petrobrás envolvida anteriormente no maior escândalo
de corrupção do Brasil também poderá ser pago com participações da petroleira brasileira em
blocos da Bacia de Campos, historicamente a mais importante região produtora de petróleo
do país, mas que vem necessitando de investimentos que elevem o fator de recuperação dos
campos maduros.
A respeito, solicitamos manifestação da companhia com relação à veracidade da notícia, e,
caso afirmativo, explique os motivos pelos quais entendeu não se tratar de fato relevante,
bem como comente outras informações consideradas importantes sobre o tema.”
Esclarecimento
Em 04/07/2017, a Petrobras divulgou Comunicado ao Mercado informando que assinou com a
CNPC um Memorando de Entendimento para iniciar tratativas referentes a uma parceria
estratégica.

Desde então, as empresas vêm avaliando, conjuntamente, diversas oportunidades de negócio,
no Brasil e no exterior em áreas-chaves de interesse mútuo, considerando suas capacidades e
experiências em todos os segmentos da cadeia de óleo e gás, incluindo potencial estruturação
de financiamento.
A Petrobras esclarece, no entanto, que não houve nenhuma deliberação pelos órgãos de
administração da Companhia de qualquer compromisso vinculante no âmbito desta parceria.
Fatos julgados relevantes sobre o tema serão tempestivamente divulgados ao mercado.

