Esclarecimento sobre Notícias:
Negociações envolvendo a Braskem
Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2018 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que recebeu o
Ofício nº 314/2018/CVM/SEP/GEA-1, que solicita o seguinte esclarecimento:
Ofício nº 314/2018/CVM/SEP/GEA-1
“Senhor Diretor,
1. Reportamo-nos à notícia veiculada em 13.08.2018, na mídia eletrônica Valor Online, seção
Empresas, sob o título: “Comando da Petrobras enfrenta pressão contra venda de fatia na
Braskem”, em que constam as seguintes afirmações:
“O comando da Petrobras está enfrentando pressão interna contra a potencial venda das ações
que detém na Braskem, uma das maiores petroquímicas das Américas, para a LyondellBasell,
apurou o Valor. Para um grupo de técnicos da estatal, que tenta dissuadir conselheiros e o alto
escalão a exercerem o direito de venda da fatia na companhia, a saída desse setor vai na
contramão da estratégia de grandes petroleiras globais, que estão ampliando a aposta em
verticalização e expansão da produção de químicos.
A posição desse grupo ganhou fôlego com a saída de Pedro Parente da presidência da Petrobras
e com o início das conversas sobre o novo planejamento estratégico, que cobrirá de 2019 a 2023
e está sendo costurado. Publicamente, o novo presidente da estatal, Ivan Monteiro, adotou um
tom mais cauteloso quanto à operação. Em diferentes entrevistas, admitiu a possibilidade de a
estatal permanecer como acionista da LyondellBasell após a combinação de ativos com a
Braskem e, recentemente, falou que a Petrobras precisa 'repensar o setor petroquímico'.
A interlocutores, porém, o executivo tem reiterado que segue disciplinado em relação ao plano de
venda de ativos e à melhoria das métricas financeiras da companhia, com foco dos negócios no
présal. Da mesma forma, conforme fontes de mercado, a percepção na Odebrecht e na
LyondellBasell é a de que nada mudou em relação ao panorama no início das conversas e que,
apesar desse debate, a estatal deve se desfazer de suas ações.

A Petrobras pode vender a fatia total de 36,1% que tem da Braskem pelas mesmas condições
que forem negociadas pela Odebrecht, controladora da petroquímica. Na avaliação de fontes, a
venda é praticamente certa. Mas, diante das discussões sobre o novo plano estratégico, Monteiro
mudou a maneira de se posicionar sobre o setor petroquímico – e não necessariamente sobre
Braskem.
Tão logo assumiu a presidência da estatal, segundo relato de fontes, cresceu a pressão sobre o
executivo para que reconsiderasse algumas das diretrizes do planejamento estratégico
divulgado em setembro de 2016. O plano, lançado por Parente, prevê a retirada integral dos
negócios de fertilizantes, petroquímica, biocombustíveis e distribuição de gás liquefeito de
petróleo (GLP), com foco em atividades 'com maior potencial de desenvolvimento'.
2. 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
A Petrobras esclarece que não procede a informação reportada na notícia acerca da existência de
uma suposta pressão interna sobre os administradores da companhia, nem tampouco de
processo de dissuasão por parte de corpo técnico a conselheiros da companhia, com relação a
participação na Braskem.
Conforme já divulgado ao mercado em 15/06 e 17/07 de 2018, caso a negociação entre a
Odebrecht e a LyondellBasell seja finalizada com êxito, a Petrobras irá analisar os termos e
condições da oferta, de forma a avaliar o eventual exercício dos direitos da companhia previstos
no Acordo de Acionistas da Braskem S.A.
Periodicamente divulgamos nosso Plano de Negócios e Gestão (PNG) para o período de cinco
anos, com bases atualizadas do direcionamento estratégico e das premissas dos ambientes
interno e externo, que são sempre monitorados e revistos de forma regular.
Atualmente encontra-se em desenvolvimento o PNG 2019-2023, sendo certo que as estratégias
da companhia que integrarem tal plano, incluindo as relativas a sua atuação no setor
petroquímico, serão divulgadas após aprovação pelos órgãos societários competentes, nos
momentos devidos.

