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Valor mercado
31/12/2020

6,510000

0,000000

0,00

31/12/2019

58,710000

0,000000

0,00

31/12/2018

206,880000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2020

445.908.073,42

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Participação societária mantida de acordo com o PE 2021-2025. A gestão ativa do portfólio da companhia preconiza a revisão constante das suas participações.
Transportadora
06.248.349/0001-23
Associada de Gás S.A.

-

Coligada

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

A Transportadora Associada de Gás S.A.
("TAG") tem como objetivo atuar no
segmento de transporte e armazenagem
de gás natural em geral, por meio de
gasodutos, terminais ou embarcações,
próprios ou de terceiros.

0,000000

Valor mercado
31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

-91,080000

0,000000

3.483.149.000,00

31/12/2018

3,740000

0,000000

2.021.304.000,00

Valor contábil 31/12/2020

0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Em 2020, a companhia vendeu a sua participação remanescente (10%) na TAG. Essa operação está alinhada à estratégia da companhia de sair integralmente da distribuição e do transporte de gás, bem como ao compromisso assumido pela
Petrobras junto ao CADE, em 2019.
Transportadora
Brasileira Gasoduto
Bolívia ±Brasil S.A.

01.891.441/0001-93

-

Controlada

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Promover projetos de engenharia, a
construção e operação de gasodutos, na
forma da lei, destinado a transportar gás
proveniente da Bolívia e outros países
vizinhos, ou produzido em território
brasileiro. Desenvolver atividades
correlatas e afins no Brasil ou no exterior,
que possam contribuir direto ou
indiretamente com o objeto social,
incluindo atividades associadas a tal
objeto social ou relacionadas a
telecomunicação por fibra ótica.

51,000000

Valor mercado
31/12/2020

-22,970000

0,000000

315.357.541,06

31/12/2019

0,000000

0,000000

194.903.000,00

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2020

224.890.654,93

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Em dez/20, a companhia deu início ao processo de venda da totalidade de sua participação de 51% na TBG. A venda está alinhada à estratégia de sair integralmente da distribuição e do transporte de gás, bem como ao compromisso assumido pela
Petrobras junto ao CADE, em 2019. Em abril/21, a companhia deu início a fase vinculante do processo.
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9. Ativos relevantes / 9.1.c - Participação em sociedades
Razão social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais Unidade)

Transportadora
Sulbrasileira de Gás
S.A.

03.146.349/0001-24

Coligada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais Unidade)

RS

Porto Alegre

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Gasoduto interligando o Municipio de
Uruguaiana e o Municipio de Porto Alegre
(o "Gasoduto"), bem como das instalações
correspondentes, visando atender ao
transporte de gás natural por meio do
gasoduto.

25,000000

Valor mercado
31/12/2020

-15,500000

0,000000

1.808.824,08

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2020

4.077.164,04

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Em dez/20, foi divulgado o teaser do processo de venda da totalidade da participação de 25% da Petrobras na TSB. Essa operação está alinhada à estratégia da companhia de sair integralmente da distribuição e do transporte de gás.
UEG Araucária Ltda

02.743.574/0001-85

-

Coligada

Brasil

PR

Araucária

Tem como objeto social a exploração de
serviço de geração de energia, na
qualidade de produtor independente.

18,800000

Valor mercado
31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2020

0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Participação societária mantida de acordo com o PE 2021-2025. A gestão ativa do portfólio da companhia preconiza a revisão constante das suas participações.
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9. Ativos relevantes / 9.2 - Outras inf. relev. - Ativos Relev.
(a) Complemento ao item 9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Em razão de uma limitação técnica do Sistema Empresas.Net, que não permite a inserção de variações contábeis
ocorridas em períodos anteriores para as sociedades que não possuam valor contábil no exercício aplicável (valor
contábil igual a zero), segue tabela abaixo com um complemento ao item 9.1 - Bens do ativo não-circulante
relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades, para as sociedades que apresentaram essa situação.
Variação do valor contábil %
Empresas

2020

2019

2018

Petrobras Logística de Gás S.A. – LOGIGAS

0,00

-100,00

16,41

Participações em Complexos Bioenergéticos S.A. - PC BIOS

0,00

-100,00

0,00

Petrobras Netherlands B.V. - PNBV

0,00

-100,00

28,32

Liquigás Distribuidora S.A.

0,00

-100,00

0,00

Companhia de Coque Calcinado de Petróleo S.A. - COQUEPAR

-100,00

22,05

13.918,00

Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. - PB-LOG

-100,00

-3,50

-13,60

Petrobras Negócios Eletrônicos S.A. - E-Petro

0,00

15,94

6,37

Termomacaé Comercializadora de Energia S.A.

0,00

-9,77

-9,65

Transportadora Associada de Gás S.A.

0,00

-91,08

3,74

(b) Complemento ao item 9.1.b – Ativos Intangíveis
As áreas referentes às concessões em blocos exploratórios e às concessões em campos de produção e em
desenvolvimento no Brasil, reportadas na seção 9.1, representam a área total (parcela Petrobras e parceiros)
sobre a qual temos direitos de exploração e produção.
Todas as demais informações relevantes foram fornecidas.
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10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais
Os comentários dos diretores incluídos neste item 10.1, exceto quando expressamente ressalvado, referem-se às
demonstrações financeiras consolidadas da Petrobras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018.
a)

Condições financeiras e patrimoniais gerais

A estratégia financeira da Companhia tem como foco a desalavancagem, buscando a redução do custo de capital
para os menores níveis possíveis, dado o ambiente financeiro. A meta para 2020 foi fixada no atingimento do
valor de US$ 87 bilhões de dívida bruta. Esta marca foi ultrapassada, tendo atingido US$ 75,5 bilhões, e buscando
reduzi-la para US$ 60 bilhões até o fim de 2022. Essa métrica de dívida bruta é a nova métrica de topo que
substituiu o índice dívida líquida/EBITDA ajustado, devido à sua alta sensibilidade à volatilidade do Brent.
Com relação às condições patrimoniais da Companhia, em 31 de dezembro de 2020, o patrimônio líquido
consolidado era R$ 311.150 milhões, comparado a R$ 299.137 milhões e R$ 283.543 milhões em 31 de dezembro
de 2018.
O aumento do patrimônio líquido em 31 dezembro de 2020, em relação a 31 de dezembro de 2019, decorre do
lucro do período, permitindo a distribuição de dividendos e, principalmente, pelo ajuste acumulado de conversão
em investidas e ganhos em planos de benefício definido, compensado pelos impactos do hedge de fluxo de caixa
sobre as exportações, em outros resultados abrangentes.
O aumento do patrimônio líquido em 31 dezembro de 2019, em relação a 31 de dezembro de 2018, decorreu
principalmente do lucro do período, permitindo a distribuição de dividendos e de juros sobre capital próprio.
As alterações no patrimônio líquido em 2018 decorreram, principalmente, do resultado positivo do exercício,
primeiro numa sequência de prejuízos anuais desde 2014, permitindo a distribuição de dividendos e de juros
sobre capital próprio. Adicionalmente, houve o ajuste acumulado de conversão em investidas, compensado pelos
impactos do hedge de fluxo de caixa sobre as exportações e pela revisão atuarial sobre outros resultados
abrangentes.
Em 31 de dezembro de 2020, a dívida líquida da Companhia era de R$ 328.268 milhões, quando comparada a R$
317.867 milhões em 31 de dezembro de 2019 e R$ 268.824 milhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento da
dívida líquida da Companhia em 31 de dezembro de 2020, quando comparado a 31 de dezembro de 2019 ocorreu,
principalmente, pelo efeito de conversão cambial. O aumento da dívida líquida da Companhia em 31 de dezembro
de 2019, quando comparado a 31 de dezembro de 2018 ocorreu pela adoção do IFRS 16. Expurgando os efeitos
do IFRS16, a dívida líquida em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 214.833 milhões, uma redução de 17% em
relação a 31 de dezembro de 2018.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o lucro líquido atingiu R$ 7,1 bilhões, uma redução de 82% em
relação a 2019, principalmente em virtude da queda do Brent, pelo maior impairment decorrente de mudanças
de premissas, menores ganhos com desinvestimentos e desvalorização do Real frente ao dólar. Em 2019, o lucro
líquido atingiu R$40,1 bilhões, um aumento de 56% em relação a 2018, principalmente como resultado do ganho
de capital sobre desinvestimentos (principalmente TAG, BR Distribuidora e ativos de E&P), parcialmente
compensado por maiores despesas financeiras com gerenciamento da dívida no mercado de capitais e variações
no preço do Brent.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 a Companhia atingiu o EBITDA Ajustado de R$ 143 bilhões, um
aumento de 11% em relação a 2019, principalmente devido ao aumento das exportações, ao ganho com a revisão
atuarial do plano de saúde dos funcionários, à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS e a menores
gastos administrativos. Em 2019, o EBITDA ajustado foi de R$ 129,2 bilhões, um aumento de 13% em relação a
2018, devido à redução dos custos de produção (R$ 11,4 bilhões), menores contingências (R$ 2,5 bilhões) e
adoção do IFRS16 (R$ 17,2 bilhões). Esse resultado positivo foi parcialmente compensado pelo aumento das
despesas de abandono (R$ 3 bilhões), aumento das despesas de vendas (R$ 3,8 bilhões) e pela redução das
margens dos derivados.
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10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2020, a relação dívida líquida / EBITDA ajustado era de 2,22x. Em 31 de dezembro de
2019, a relação dívida líquida/EBITDA ajustado era de 2,41x, devido ao impacto da adoção do IFRS16. Expurgando
esses efeitos, o índice dívida líquida/EBITDA ajustado foi de 1,99x. Em 31 de dezembro de 2018 o índice era de
2,34x e em 31 de dezembro de 2017 de 3,67x.
Em 31 de dezembro de 2020, o índice de liquidez corrente da Companhia (assim entendido o índice obtido pela
divisão do ativo circulante pelo passivo circulante) era de 1,05, comparado a 0,97 em 31 de dezembro de 2019 e a
1,48 em 31 de dezembro de 2018. O aumento no índice de liquidez decorreu principalmente devido ao maior
saldo de caixa e equivalentes de caixa.
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, a Companhia utilizou os recursos
oriundos do programa de parcerias e desinvestimentos, de diversas fontes de captações de empréstimos e
financiamentos (ECAs, mercado bancário, mercado de capitais, entre outros), bem como sua geração operacional
para o gerenciamento de passivos e para realizar investimentos, preservando a sua liquidez e solvência.

b)

Estrutura de capital

A tabela abaixo apresenta a estrutura de capital da Petrobras representativa do padrão de financiamento de suas
operações:
Em milhões de reais

2020

2019

2018

Patrimônio Líquido (Capital Próprio)

311.150

299.137

283.543

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Capital de Terceiros)

676.269

626.874

576.930

Passivo Total (Capital de Terceiros + Patrimônio Líquido)

987.419

926.011

860.473

Exercício findo em 31 de dezembro de

c)

Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e
2018, a Companhia utilizou os recursos proporcionados por sua geração de caixa operacional, pelas captações e
pelos desinvestimentos, principalmente para cumprimento do serviço da dívida e financiamento dos investimentos
em áreas de negócio.
A Companhia acredita que através da sua posição de caixa e equivalentes de caixa, incluindo títulos públicos
federais e time deposits com vencimento superior a três meses, de R$ 64.280 milhões em 31 de dezembro de
2020, da geração de caixa operacional, dos recursos oriundos de desinvestimentos e do acesso às fontes
tradicionais de financiamento, manterá a capacidade de pagamento em relação aos compromissos assumidos sem
que haja comprometimento de sua saúde financeira.
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia contava com um caixa e equivalente de caixa de R$ 60.856 milhões,
que, somado aos títulos públicos federais e time deposits com vencimento superior a três meses, de R$ 3.424
milhões, totalizavam R$ 64.280 milhões. Na mesma data, a Companhia apresentava uma relação Dívida
Líquida/EBITDA ajustado total de 2,22x, incluindo os efeitos do IFRS 16 na Dívida Líquida. Em 31 de dezembro de
2019, a Companhia contava com um caixa e equivalente de caixa de R$ 29.714 milhões, que, somado aos títulos
públicos federais e time deposits com vencimento superior a três meses, de R$ 3.580 milhões, totalizavam R$
33.294 milhões. Na mesma data, a Companhia apresentava uma relação Dívida Líquida/EBITDA ajustado de 2,41x.
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia contava com um caixa e equivalente de caixa de R$ 53.854 milhões,
que somado aos títulos públicos federais e time deposits com vencimento superior a três meses, de R$ 4.198
milhões, totalizavam R$ 58.052 milhões. Na mesma data, a Companhia apresentava uma relação Dívida
Líquida/EBITDA ajustado de 2,34x.
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d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes
utilizadas
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, os recursos gerados pelas operações da Companhia,
somados à alienação de ativos, foram mais do que suficientes para arcar com os investimentos, amortizações de
principal e juros.
As atividades operacionais oriundas das operações continuadas geraram fluxos de caixa de R$ 148.106 milhões no
exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Tais operações geraram 101.766 milhões no exercício findo em 31 de
dezembro de 2019 e R$ 95.846 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
Dentre os contratos mais relevantes de captação de recursos e o gerenciamento de dívida ocorridas nos três
últimos exercícios sociais, destacam-se:


Em dezembro de 2020, a Petrobras, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF)
concluiu a liquidação financeira do resgate antecipado dos títulos 3,750% Global Notes, 5,375% Global Notes e
8,375% Global Notes, com vencimento em 2021, e dos títulos 6,125% Global Notes e 5,875% Global Notes, com
vencimento em 2022. O valor total do resgate foi equivalente a US$ 2,1 bilhões, excluindo juros capitalizados
e não pagos e considerando para os títulos em euros a taxa de câmbio de US$ 1,2257/€.



Em outubro de 2020, a Petrobras, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF),
concluiu a oferta de recompra de títulos globais. O volume de principal validamente entregue pelos
investidores, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 1, 66 bilhão equivalentes, considerando as
taxas de câmbio de US$ 1,1780/€. O montante total pago a esses investidores foi de US$ 1,9 bilhão,
considerando os preços ofertados pela Petrobras e excluindo os juros capitalizados até a data de liquidação.

A tabela abaixo resume o resultado final da oferta:
Resultado da oferta de recompra
Nível
de
Prioridade

Título

4.375% GLOBAL NOTES
1

COM VENCIMENTO EM
MAIO 2023

CUSIP/ISIN

Valor Principal
Devido (1)

Valor do Principal
Ofertado pelos
Investidores e Aceito
para Recompra

Pagamento
Total(2)

71647N AF6 /
US71647NAF69

US$
1.088.508.000,00

US$103.437.000,00

US$1.074,50

XS0835890350

€333.583.000,00

€37.185.000,00

€1.102,50

4.250% GLOBAL NOTES
2

COM VENCIMENTO EM
OUTUBRO 2023

3

6.250% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM
MARCO 2024

71647NAM1 /
US71647NAM11

US$ 970.703.000,00

US$62.699.000,00

US$1.137,00

4

4.750% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM
JANEIRO 2025

XS0982711714

€540.971.000,00

€94.823.000,00

€1.132,00

5.299% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM
JANEIRO 2025

71647N AT6,
71647N AV1,
N6945A AJ6 /
US71647NAT63,
US71647NAV10,
USN6945AAJ62

US$
1.227.647.000,00

US$117.893.000,00

US$1.123,50

5
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6

8.750% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM
MAIO 2026

71647N AQ2 /
US71647NAQ25

US$
1.518.936.000,00

151.545.000,00

US$1.286,25

7

7.375% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM
JANEIRO 2027

71647N AS8 /
US71647NAS80

US$
2.267.504.000,00

US$434.851.000,00

US$1.214,00

8

5.999% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM
JANEIRO 2028

71647NAW9,
N6945AAK3,
71647NAY5 /
US71647NAW92,
USN6945AAK36,
US71647NAY58

US$
2.767.898.000,00

US$543.866.000,00

US$1.141,75

9

5.750% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM
FEVEREIRO 2029

71647N AZ2 /
US71647NAZ24

US$
1.329.462.000,00

US$96.539.000,00

US$1.136,25

US$
4.115.281.000,00

US$0

US$0

10

5.093% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM
JANEIRO 2030

71647NBE8
71647NBF5,
N6945AAL1, /
US71647NBE85
US71647NBF50,
USN6945AAL19,

(1) Inclui títulos detidos pela Petrobras ou suas afiliadas.
(2) Valores por US$1.000 ou€1.000 conforme o caso.



Em outubro de 2020, a Petrobras, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance BV (PGF),
concluiu a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 1,0 bilhão,
através da reabertura dos títulos PGF 5,60% Global Notes com vencimento em janeiro de 2031. Os recursos
captados através desta emissão foram consolidados com o US$ 1,5 bilhão emitido em 3 de junho de 2020,
formando uma série única de US$ 2,5 bilhões.
Seguem abaixo as principais informações da emissão:
• Volume emitido: US$ 1,0 bilhão;
• Cupom: 5,60% a.a.;
• Preço de emissão na reabertura: 109,579%;
• Rendimento ao investidor: 4,40% a.a.;
• Vencimento: 3 de janeiro de 2031;
• Data dos pagamentos de juros: 3 de janeiro e 3 de julho de cada ano, iniciando em 3 de janeiro de
2021;
• Rating: BB- (Fitch) / Ba2 (Moody’s) / BB- (S&P).



Em setembro de 2020, a Petrobras realizou o pré-pagamento total do saldo devedor remanescente das suas
linhas de crédito compromissadas (revolving credit lines) denominadas em dólares norte-americanos, no
montante de US$ 2,0 bilhões.



Em setembro de 2020, a Petrobras, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance BV (PGF)
concluiu a oferta de recompra de títulos globais. O volume de principal validamente entregue pelos
investidores, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 3,5 bilhões equivalentes, considerando as
taxas de câmbio de US$ 1,1828/€ e US$ 1,2975/£, conforme o caso. O montante total pago a esses
investidores foi de US$ 3,975 bilhões, considerando os preços ofertados pela Petrobras e excluindo os juros
capitalizados até a data de liquidação, conforme o caso.
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Resultado da oferta de recompra

Nível
de
Prioridade

Título

6.125% GLOBAL NOTES
1

COM VENCIMENTO EM
JANEIRO 2022

Valor do Principal
Ofertado pelos
Investidores e
Aceito para
Recompra

CUSIP/ISIN

Valor Principal
Devido (1)

Pagamento
Total(2)

71647N AR0 /
US71647NAR08

US$618.790.000

US$396.183.000

US$1.071,50

XS0716979595

€348.642.000

€194.470.000(3)

€1.090,00

71647N AF6 /
US71647NAF69

US$1.405.620.000

US$317.112.000

US$1.068,50

XS0835890350

€371.256.000

€37.673.000(3)

€1.094,00

5.875% GLOBAL NOTES
2

COM VENCIMENTO EM
MARÇO 2022

4.375% GLOBAL NOTES
3

COM VENCIMENTO EM
MAIO 2023

4.250% GLOBAL NOTES
4

COM VENCIMENTO EM
OUTUBRO 2023

5

6.250% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM
MARCO 2024

71647NAM1 /
US71647NAM11

US$1.585.773.000

US$615.070.000

US$1.133,50

6

4.750% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM
JANEIRO 2025

XS0982711714

€639.649.000

€98.678.000(3)

€1.126,25

7

5.299% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM
JANEIRO 2025

US$889.687.000

US$1.115,00

8

8.750% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM
MAIO 2026

71647N AQ2 /
US71647NAQ25

US$2.042.471.000

US$523.535.000

US$1.290,50

9

6.250% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM
DEZEMBRO 2026

XS0718502007

£615.182.000

£32.643.000

£1.125,50

10

7.375% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM
JANEIRO 2027

71647N AS8 /
US71647NAS80

US$2.267.504.000

US$0

US$0

11

5.999% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM
JANEIRO 2028

71647NAW9,
N6945AAK3,
71647NAY5 /
US71647NAW92,
USN6945AAK36,
US71647NAY58

US$0

US$0

12

5.750% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM
FEVEREIRO 2029

71647N AZ2 /
US71647NAZ24

US$259.065.000

US$1.137,50

71647N AT6,
71647N AV1,
N6945A AJ6 /
US71647NAT63,
US71647NAV10,
USN6945AAJ62

US$2.117.334.000

US$2.767.898.000

US$1.588.527.000

PÁGINA: 376 de 759

Formulário de Referência - 2021 - PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS

Versão : 21

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

13

5.375% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM
OUTUBRO 2029

XS0835891838

£390.878.000

£34.280.000

£1.073,00

14

6.625% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM
JANEIRO 2034

XS0982711474

£460.316.000

£18.570.000

£1.105,00

15

6.875% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM
JANEIRO 2040

71645WAQ4 /
US71645WAQ42

US$1.093.129.000

US$0

US$0

16

6.725% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM
JANEIRO 2041

71645W AS0 /
US71645WAS08

US$1.058.788.000

US$0

US$0

17

5.625% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM
MAIO 2043

71647N AA7 /
US71647NAA72

US$618.064.000

US$0

US$0

18

7.250% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM
MARÇO 2044

71647N AK5 /
US71647NAK54

US$1.647.605.000

US$0

US$0

19

6.900% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM
MARÇO 2049

71647N BD0 /
US71647NBD03

US$2.250.000.000

US$0

US$0

(1) Inclui títulos detidos pela Petrobras ou suas afiliadas.
(2) Valores por US$1.000, €1.000 ou £1.000, conforme o caso.



Em setembro de 2020, a Petrobras, concluiu a oferta de troca de títulos não registrados, emitidos em 18 de
setembro de 2019, por títulos registrados na Securities and Exchange Commission (SEC), efetuada pela sua
subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF). Detentores de US$ 4.037.681.000 dos títulos 5,093%
Global Notes, com vencimento em 2030, aceitaram trocar seus títulos não registrados por títulos registrados
na SEC, com termos e condições idênticos ao previsto na oferta dos títulos antigos. A tabela abaixo resume o
resultado da oferta de troca.
Troca para os novos títulos com vencimento em 2030

Títulos

CUSIPs
atuais

ISINs
atuais

Valor do
principal devido
(US$)(1)

Valor do principal
aceito para troca
(US$)

Valor do
principal do
novo título
(US$)

Novos
CUSIP/ISIN
registrados

5,093% Global
Notes com
vencimento em
2030

71647N BF5/
N6945A AL1

US71647NBF50/
USN6945AAL19

US$
4.115.281.000

US$ 4.037.681.000

US$
4.037.681.000

71647N BE8 /
US71647NBE85

(1) A partir de setembro de 2020, incluindo os títulos antigos e os novos



Em agosto de 2020, a Petrobras realizou o pré-pagamento parcial de suas linhas de crédito compromissadas
(revolving credit lines), no montante de US$ 2,1 bilhões.



Em julho de 2020, a Petrobras realizou o pré-pagamento parcial de suas linhas de crédito compromissadas
(revolving credit lines), no montante de US$ 3,5 bilhões.
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Em junho de 2020, a Petrobras, por meio de sua subsidiária Petrobras Global Finance BV (PGV), concluiu a
oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 3,25 bilhões, sendo US$
1,5 bilhão com a emissão de novo título com vencimento em 2031 e US$ 1,75 bilhão com a emissão de novo
título com vencimento em 2050.
Seguem abaixo as principais informações da emissão:
Título com vencimento em 2031

Título com vencimento em 2050

US$ 1,5 bilhão

US$ 1,75 bilhão

Cupom

5,6% a.a.

6,75% a.a.

Preço de emissão

99,993%

98,110%

Rendimento ao investidor

5,6% a.a.

6,9% a.a.

03/01/2031

03/06/2050

3 de janeiro e 3 de julho de cada ano,
iniciando em 3 de janeiro de 2021

3 de junho e 3 de dezembro de cada ano.
Iniciando em 3 de junho de 2020

Montante

Vencimento
Datas dos pagamentos de juros
Rating

BB- (Fitch) / Ba2 (Moody’s) / BB- (S&P)



Em marco de 2020, a Petrobras desembolsou a linhas de crédito compromissadas (Revolving Credit Lines), no
montante de cerca de US$ 8 bilhões e desembolsou duas novas linhas que somam R$ 3,5 bilhões.



Em dezembro de 2019, a Petrobras realizou o pré-pagamento integral de contrato de financiamento com o
China Development Bank (CDB), totalizando US$ 5 bilhões, e cujo vencimento ocorreria em 2027. Esse prépagamento acarretou o término da obrigação de fornecimento preferencial, em condições de mercado e pelo
mesmo prazo do financiamento, de um volume total de 100 mil barris de óleo equivalente por dia para
empresas chinesas.



Em setembro de 2019, a Petrobras realizou a emissão de debêntures em 2 (duas) séries no valor de R$ 3
bilhões, conforme tabela abaixo:
Resultado da 7ª emissão de debêntures
Série

1ª Série

2ª Série

Tipo

Debênture incentivada

Debênture incentivada

15/09/2029

15/09/2034

IPCA + 3,60% a.a.

IPCA + 3,90% a.a.

R$ 1.529.339.000,00

R$1.489.670.000,00

Vencimento
Taxa final (após bookbuilding)
Volume alocado





Em 20 de setembro de 2019, a Petrobras e o Apolo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios celebraram
Contrato de Cessão de Direitos Creditórios, sem direito de regresso ou coobrigação, relativos às dívidas
confessadas por distribuidoras de energia em 2014 (“IADs 2014”), pelo valor atualizado de R$ 8.935 milhões
com a liquidação financeira ocorrida em 26 de setembro de 2019 e registro de um deságio de R$ 509 milhões.
Em setembro de 2019, a Petrobras, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF),
realizou oferta de troca e recompra de títulos globais, conforme tabelas abaixo:
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Resultado da recompra de títulos
Código de
identificação
(CUSIP/ISIN)

Valor do principal
devido

Valor do principal
aceito para
recompra

Pagamento pela
recompra (1)(2)

4,375% Global Notes com vencimento em
maio de 2023

71647NAF6 /
US71647NAF69

US$ 1.500.414.000

US$ 9.656.000

US$ 1.042,98

6,250% Global Notes com vencimento em
março de 2024

71647NAM1 /
US71647NAM11

US$ 1.984.522.000

US$ 11.180.000

US$ 1.115,45

5,299% Global Notes com vencimento em
janeiro de 2025

71647NAV1,
N6945AAJ6 /
US71647NAV10,
USN6945AAJ62

US$ 2.661.378.000

US$ 5.313.000

US$ 1.086,85

8,750% Global Notes com vencimento em
maio de 2026

71647NAQ2 /
US71647NAQ25

US$ 2.962.000.000

US$ 12.809.000

US$ 1.255,72

7,375% Global Notes com vencimento em
janeiro de 2027

71647NAS8 /
US71647NAS80

US$ 3.391.069.000

US$ 1.838.000

US$ 1.187,15

5,999% Global Notes com vencimento em
janeiro de 2028

71647NAW9,
N6945AAK3,
71647NAY5 /
US71647NAW92,
US6945AAK36,
US71647NAY58

US$ 4.790.114.000

US$ 7.153.000

US$ 1.098,80

5,750% Global Notes com vencimento em
fevereiro de 2029

71647NAZ2 /
US71647NAZ24

US$ 2.623.099.000

US$ 4.658.000

US$1.080,12

Títulos

(1) Valores por US$ 1.000.
(2) Calculado a partir do spread sobre a taxa das notas do Tesouro Americano de referência de cada título, de acordo com os termos descritos
nos documentos da oferta.

Troca para os novos títulos com vencimento em 2030
Código de
identificação
(CUSIP/ISIN)

Valor do principal
devido

Valor do principal
aceito para recompra

Pagamento pela
recompra

4,375% Global Notes com
vencimento em maio de 2023

71647NAF6 /
US71647NAF69

US$ 1.500.414.000

US$ 85.138.000

US$ 44.398.615,62

6,250% Global Notes com
vencimento em março de 2024

71647NAM1 /
US71647NAM11

US$ 1.984.522.000

US$ 387.569.000

US$ 216.154.982,68

5,299% Global Notes com
vencimento em janeiro de 2025

71647NAV1,
N6945AAJ6 /
US71647NAV10,
USN6945AAJ62

US$ 2.661.378.000

US$ 538.731.000

US$ 292.757.200,02

8,750% Global Notes com
vencimento em maio de 2026

71647NAQ2 /
US71647NAQ25

US$ 2.962.000.000

US$ 906.720.000

US$ 569.293.219,20

7,375% Global Notes com
vencimento em janeiro de 2027

71647NAS8 /
US71647NAS80

US$ 3.391.069.000

5,999% Global Notes com
vencimento em janeiro de 2028

71647NAW9,
N6945AAK3,
71647NAY5 /
US71647NAW92,
US6945AAK36,
US71647NAY58

US$ 4.790.114.000

US$ 2.015.063.000

US$ 664.245.367,32

71647NAZ2 /
US71647NAZ24

US$ 2.623.099.000

US$ 1.029.914.000

US$ 333.733.332,56

Títulos

5,750% Global Notes com
vencimento em fevereiro de 2029

US$ 1.121.727.000

US$ 665.823.495,39
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Resultado da oferta de troca - Características do novo título
US$ 4.115.281.000

Montante
Preço de emissão

100%

Cupom

5,093% a.a.
5,093% aa.
Equivalente ao retorno ao investidor (yield) das notas do Tesouro Americano de
referência, fixada em 1,873%, acrescida de taxa de 3,220%

Rendimento ao investidor
Data de vencimento

15/01/2030

Data de pagamento de juros

15 de janeiro e 15 de julho de cada ano



Em agosto de 2019, a Petrobras realizou o pré-pagamento integral de um contrato de financiamento com o
China Development Bank (CDB), totalizando US$ 3 bilhões, e cujo vencimento ocorreria em 2024.



Em agosto de 2019, a Petrobras realizou o pré-pagamento do Termo de Compromisso Financeiro (TCF), no
valor de R$ 2,7 bilhões, e cujo vencimento se daria em 2028, oriundo do Acordo de Obrigações Recíprocas
(AOR) que fora celebrado com a Petros e diversas entidades sindicais em 2006, visando uma solução para o
reequilíbrio dos planos, ajuste de seus regulamentos e encerramento de litígios judiciais existentes.



Em agosto de 2019, a Petrobras recebeu antecipadamente R$ 1,275 bilhão do saldo devedor do Instrumento
de Assunção de Dívida assinado em 03 de dezembro de 2018 junto a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. –
Eletrobras.



Em julho de 2019, a Petrobras, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF),
efetuou a recompra Waterfall de títulos globais, conforme tabela abaixo:
Resultado da oferta de recompra Waterfall
Código de
identificação
(CUSIP/ISIN)

Nível de
prioridade

Valor do principal
devido

Valor do principal
aceito para
recompra

Pagamento pela
recompra

5,625% Global Notes com
Vencimento em maio 2043

71647NAA7 /
US71647NAA72

1

US$ 765.979.000

US$ 915.000

US$ 958,75

6,750% Global Notes com
Vencimento em janeiro 2041

71645WAS0 /
US71645WAS08

2

US$ 1.199.255.000

US$ 55.000

US$ 1.062,50

4,375% Global Notes com
Vencimento em maio 2023

71647NAF6 /
US71647NAF69

3

US$ 1.645.736.000

US$ 3.275.000

US$ 1.006,25

5,299% Global Notes com
Vencimento em janeiro 2025

71647N AT6, 71647N
AV1, N6945A AJ6 /
US71647NAT63,
US71647NAV10,
USN6945AAJ62

4

US$3.031.005.000

US$1.567.000

US$1.046,25

6,125% Global Notes com
Vencimento em janeiro 2022

71647NAR0 / US
71647NARO8

5

US$ 735.001.000

US$ 53.000

US$ 1.053,75

6,875% Global Notes com
vencimento em janeiro 2040

71645WAQ4 /
US71645WAQ42

6

US$ 1.124.414.000

US$ 0

US$ 1.071,25

7,250% Global Notes com
Vencimento em março de 2044

71647NAK5 /
US71647NAK54

7

US$ 1.741.650.000

US$ 420.000

US$ 1.106,25

Títulos
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6,250% Global Notes com
vencimento em março de 2024

71647NAM1 /
US71647NAM11

8

US$ 1.082,50

US$ 1.055.000

US$ 1.055.000

7,375% Global Notes com
vencimento em janeiro de 2017

71647NAS8 /
US71647NAS80

9

US$ 1.133,75

US$ 238.000

US$ 238.000

5,999% Global Notes com
vencimento em janeiro de 2028

71647NAW9,
N6945AAK3,
71647NAY5 /
US71647NAW92,
USN6945AAK36,
US71647NAY58

10

US$ 1.045,00

US$ 56.130.000

US$ 56.130.000

Em julho de 2019, a Petrobras, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF),
efetuou a recompra Any-and-All de títulos globais, conforme tabela abaixo:
Resultado da oferta de recompra Any-and-All

Código de
identificação
(CUSIP/ISIN)

Valor do principal
devido (1)

Valor do principal
ofertado pelos
investidores e aceito
para recompra

Pagamento
total (2)

3,750% Global Notes com vencimento em
janeiro de 2021

N/A / XS0982711987

€ 231.700.000

€ 46.664.000

€ 1.062.00

5,875% Global Notes com vencimento em
março de 2022

N/A / XS0716979595

€ 433.466.000

€ 84.824.000

€ 1.148.75

4,250% Global Notes com vencimento em
outubro de 2023

N/A / XS0835890350

€ 408.501.000

€ 37.245.000

€ 1.140,00

4,750% Global Notes com vencimento em
janeiro de 2025

N/A / XS0982711714

€ 693.332.000

€ 53.683.000

€ 1.146,25

6,250% Global Notes com vencimento em
dezembro de 2026

N/A / XS0718502007

£ 700.00.000

£ 84.818.000

£ 1.146,25

5,375% Global Notes com vencimento em
outubro de 2029

N/A / XS0835891838

£ 418.988.000

£ 28.110.000

£ 1.058,75

6,625% Global Notes com vencimento em
janeiro de 2034

N/A / XS0982711474

£ 600.00.000

£ 139.684.000

£ 1.135,00

Títulos

(1)Inclui títulos detidos pela Petrobras ou suas afiliadas. (2) Valores por € 1.000 ou £ 1.000, conforme o caso.



Em junho de 2019, a Petrobras, realizou o fechamento da transação de venda de 90% de sua participação na
Transportadora Associada de Gás (TAG) por R$ 33,5 bilhões, sendo R$ 2,0 bilhões destinados à liquidação da
dívida da TAG junto ao BNDES.



Em março de 2019, a Petrobras concluiu, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V.
(PGF), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 3 bilhões,
sendo US$ 750 milhões com a reabertura do título com vencimento em 2029 e US$ 2,25 bilhões com a emissão
de novo título com vencimento em 2049.



Em março de 2019, a Petrobras realizou o pré-pagamento de Notas de Crédito à Exportação com o Banco do
Brasil, totalizando R$ 7,0 bilhões, cujo vencimento ocorreria em 2022.



Em março de 2019, a Petrobras assinou uma linha de crédito compromissada (Revolving Credit Facility- RCF)
no valor de US$ 3,25 bilhões, com vencimento em março de 2024, podendo ser prorrogado por até dois anos.
O contrato, assinado com 18 bancos, permite à Companhia efetuar saques da linha até o mês anterior ao
vencimento.
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Em abril de 2019, a Petrobras, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF),
efetuou a recompra de títulos no mercado internacional, conforme tabela abaixo:
Resultado da oferta de recompra Any-and-all

Títulos

Código de
identificação
(CUSIP/ISIN)

Nível de
prioridade

Valor do
principal
devido (1)

Pagamento
total (2)(3)

Valor do
principal
ofertado
pelos
investidores

Valor do
principal
aceito para
recompra

5,299% Global Notes com
vencimento em janeiro de 2025

71647NAT6,
71647NAV1,
N69454AAJ6 /
US71647NAT63,
US71647NAV10,
USN6945AAJ62

1

US$
3.539.166.000

US$ 1.018,75

US$
508.161.000

US$
508.161.000

5,375% Global Notes com
vencimento em janeiro de 2021

71645WAR2 /
US71645WAR25

2

US$
1.103.876.000

US$ 1.036,25

US$
138.013.000

US$
138.013.000

6,125% Global Notes com
vencimento em janeiro de 2022

71647NAR0 /
US71647NAR08

3

US$
1.296.881.000

US$ 1.062,50

US$
561.880.000

US$
561.880.000

6,250% Global Notes com
vencimento em março de 2024

71647NAM1 /
US71647NAM11

4

US$
2.439.500.000

US$ 1.067,50

US$
220.276.000

US$
220.276.000

3,750% Global Notes com
vencimento em janeiro de 2021

N/A /
XS0982711987

5

€ 283.290.000

€ 1.063,75

€ 51.590.000

€ 51.590.000

8,375% Global Notes com
vencimento em maio de 2021

71647NAP4 /
US71647NAP42

6

US$
901.967.000

US$ 1.105,00

US$
438.691.000

US$
438.691.000

4,250% Global Notes com
vencimento em outubro de
2023

N/A /
XS0835890350

7

€ 454.807.000

€ 1.105,00

€ 46.306.000

€ 46.306.000

4,750% Global Notes com
vencimento em janeiro de 2025

N/A /
XS0982711714

8

€ 800.000.000

€ 1.110,00

€
106.668.000

€ 106.668.000

5,875% Global Notes com
vencimento em março de 2022

N/A /
XS0716979595

9

€ 600.000.000

€ 1.136,25

€
166.534.000

€ 166.534.000

(1) Inclui títulos detidos pela Petrobras ou suas afiliadas. (2) Valores por US$ 1.000 ou € 1.000, conforme aplicável. (3) Inclui o Prêmio pela
Oferta Antecipada equivalente a US$30,00 por US$ 1.000 de principal para cada série de títulos denominados em dólares norte-americanos
aceitos na recompra e € 30,00 por € 1.000 de principal para cada série de títulos denominados em Euros aceitos na recompra.



Em fevereiro de 2019, a Petrobras realizou operações de pré-pagamento que totalizaram R$ 5,9 bilhões e US$
1 bilhão, conforme tabela abaixo:
Operações de pré-pagamento (em milhões)
Banco

Itaú

BNDES

Votorantim
Caixa Econômica Federal

Pré-pagamento

Vencimento original

R$ 95

2021

R$ 313

2023

R$ 386

2024

R$ 21

2021

R$ 703

2023

R$ 140

2024

R$ 348

2026

R$ 161

2023

R$ 3.734

2023
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Standard Chartered Bank



US$ 1.000

2022

Em fevereiro de 2019, a Petrobras finalizou o bookbuilding da 6ª (sexta) emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, da Companhia, resultando no valor total de R$
3.600.000.000,00 (três bilhões e seiscentos milhões de reais), conforme tabela abaixo:
Emissão de debêntures
Série

1ª Série

2ª Série

3ª Série

Tipo

Debênture incentivada

Debênture incentivada

Debênture não incentivada

15/01/2026

15/01/2029

15/01/2026

Taxa final (após
bookbuilding)

IPCA + 4,0460% a.a.
(equivalente a Tesouro
IPCA+2016 – 0,20% a.a.)

IPCA + 4,2186% a.a.
(equivalente a Tesouro
IPCA+2028 – 0,10% a.a.)

106,25% do CDI

Volume alocado

R$ 898.397.000

R$1.694.089.000

R$1.007.514.000

Vencimento



Em dezembro de 2018, a Petrobras realizou operações de pré-pagamento e contratação de novos
financiamentos, conforme tabelas abaixo:
Operação de pré-pagamento
Instituição
BNDES

Valor do pré-pagamento
(R$ milhões)

Vencimento original

2.560

2025

Operação de pré-pagamento e novo financiamento

Instituição

Citibank

Valor do prépagamento
(US$ milhões)

Vencimento
original

650

2020

Valor do novo
financiamento
(US$ milhões)

Nova data de
vencimento

650

2024

Contratação de novo financiamento

Instituição
Bank of America



Valor do novo financiamento
(US$ milhões)

Vencimento

500

2024

Em dezembro de 2018, a Petrobras por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF),
realizou a recompra dos títulos entregues pelos investidores em volumes equivalentes a US$ 1.212.255.091,
sendo (i) US$ 1.065.376.000 para os títulos do Grupo 1 e (ii) US$ 107.621.000 e £ 31.012.000 para os títulos do
Grupo 2. As tabelas 1 e 2 resumem o resultado da operação, o valor do principal dos títulos aceitos para
recompra e o prêmio de corte para cada série.
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Resultado da oferta de recompra do Grupo 1
Código de
identificação
(CUSIP/ISIN)

Valor do
principal
devido

Valor do
principal
ofertado
pelos
investidores

Valor do
principal
aceito para
recompra

5,375% Global Notes
com vencimento em
janeiro de 2021

71645WAR2 /
US71645WAR25

US$
1.211.450.000

US$
117.016.000

8,375% Global Notes
com vencimento em
maio de 2021

71647NAP4 /
US71647NAP42

US$
1.239.981.000

6,125% Global Notes
com vencimento em
janeiro de 2022

71647NAR0 /
US71647NAR08

4,375% Global Notes
com vencimento em
maio de 2023

71647NAF6 /
US71647NAF69

Títulos

Preço
mínimo

Prêmio
de corte

(1)(2)

(1)

US$
107.574.000

US$ 997,50

US$
30,00

US$ 1.027,50

US$
362.830.000

US$
338.014.000

US$
1.067,50

US$
30,00

US$ 1.097,50

US$
1.522.388.000

US$
248.170.000

US$
225.507.000

US$
1.007,50

US$
30,00

US$ 1.037,50

US$
3.412.000.000

US$
337.360.000

US$
294.853.000

US$ 935,00

US$
30,00

US$ 965,00

Pagamento
total (1)(2)

(1) Valores por US$ 1.000 ou £ 1.000, conforme aplicável.
(2) Inclui o Prêmio pela Oferta Antecipada.

Resultado da oferta de recompra do Grupo 2

Títulos
5,375% Global
Notes com
vencimento em
outubro de 2029
6,875% Global
Notes com
vencimento em
janeiro de 2040
6,750% Global
Notes com
vencimento em
janeiro de 2041
5,625% Global
Notes com
vencimento em
maio de 2043

Código de
identificação
(CUSIP/ISIN)

Valor do
principal
devido

Valor do
principal
ofertado pelos
investidores

Valor do
principal
aceito para
recompra

N/A /
XS0835891838

£ 450.000.000

£ 31.012.000

71645WAQ4 /
US71645WAQ42

US$
1.160.615.000

71645WAS0 /
US71645WAS08
71647NAA7 /
US71647NAA72

Preço
mínimo
(1)(2)

Prêmio de
corte (1)

Pagamento
total (1)(2)

£ 31.012.000

£ 912,50

£ 37,50

£ 950,00

US$ 36.135.000

US$
36.135.000

US$
930,00

US$ 37,50

US$ 967,50

US$
1.222.574.000

US$ 23.079.000

US$
23.079.000

US$
922,50

US$ 37,50

US$ 960,00

US$
814.406.000

US$ 48.407.000

US$
48.407.000

US$
820,00

US$ 37,50

US$ 857,50

(1) Valores por US$ 1.000 ou £ 1.000, conforme aplicável.
(2) Inclui o Prêmio pela Oferta Antecipada.



Em novembro de 2018, a Petrobras realizou o pré-pagamento de dívidas bancárias no total de US$ 1,35
bilhão, conforme tabela abaixo:
Operações de pré-pagamento
Banco



Valor (US$ milhões)

Vencimento original

Bank of America

500

2023

Intesa Sanpaolo

850

2022

Em outubro de 2018, a Petrobras realizou o pré-pagamento de uma dívida com o Banco Santander, no valor de
US$ 1 bilhão, cujo vencimento ocorreria em 2023. Simultaneamente, assinou com a mesma instituição uma
nova linha de crédito, no valor de US$ 750 milhões, com vencimento em outubro de 2028 e custos financeiros
mais competitivos.
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Em outubro de 2018, a Petrobras realizou o pré-pagamento de uma dívida com o Banco do Brasil, no valor de
R$ 2 bilhões, cujo vencimento ocorreria em 2020. Simultaneamente, assinou com a mesma instituição uma
linha de crédito compromissada, no valor de R$ 2 bilhões, com vencimento em outubro de 2025.



Em setembro de 2018, a Petrobras realizou o pré-pagamento de uma operação de leasing financeiro da
plataforma P- 52, no valor de US$ 750 milhões, contratada em março de 2016 com o ICBC Leasing (Industrial
and Commercial Bank of China Leasing), cujo vencimento original era em março de 2026.



Em agosto de 2018, a Petrobras, diretamente ou através de suas subsidiárias, realizou as operações de prépagamento (HSBC), renegociação (HSBC e Bank of China) e financiamento (New Development Bank), conforme
tabela abaixo:
Operações de pré-pagamento, renegociação e financiamento
Pré-pagamento
(US$ milhões)

Renegociação /
Financiamento (US$
milhões)

Vencimento
original

Nova data de
vencimento

250

-

2022

-

-

250

2023

2024

-

250

2023

2023

Bank of China

-

500

2020

2023

New Development Bank

-

200

-

2030

Banco

HSBC



Em julho de 2018, a Petrobras realizou o pré-pagamento de dívidas bancárias no total de US$ 975 milhões,
conforme tabela abaixo:
Operações de pré-pagamento
Banco

Data do
Pré-pagamento

Valor do
Pré-pagamento
(US$ milhões)

Vencimento original

Bank of America

25/07/18

325

2022

Safra

31/07/18

150

2022

MUFG

03/08/18

500

2022



Em julho de 2018, a Petrobras renegociou a extensão do prazo de pagamento de uma dívida com o banco
Mizuho, no valor de US$ 1 bilhão, cujo vencimento ocorreria em duas tranches, sendo uma em 2020 e a outra
em 2022. Essa operação não teve impacto no resultado do exercício, de acordo com as normas do IFRS 9/CPC
48. As novas condições da linha de crédito incluem vencimento em 2024 e custos financeiros mais
competitivos.



Em junho de 2018, a Petrobras realizou o pré-pagamento de uma dívida com o banco Citibank, N.A., no valor
de US$ 500 milhões, cujo vencimento ocorreria em 2022.



Em junho de 2018, a Petrobras realizou o pré-pagamento de uma dívida com o banco Crédit Agricole CIB, no
valor de US$ 500 milhões, cujo vencimento ocorreria em 2022. Simultaneamente, sacou uma nova linha de
crédito com a mesma instituição, no montante de US$ 400 milhões, com vencimento em 2024 e custos
financeiros mais competitivos.



Em junho de 2018, a Petrobras realizou o pré-pagamento de uma linha de crédito com o The Bank of Nova
Scotia, no valor de US$ 750 milhões, cujo vencimento ocorreria em 2022. Simultaneamente, contratou um
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novo financiamento com o mesmo banco, de igual valor, mas com custos financeiros mais competitivos, com
vencimento em 2023.


Em junho de 2018, a Petrobras, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF),
concluiu a liquidação financeira da oferta de recompra das 3,750% Global Notes, com vencimento em janeiro
de 2021, 4,250% Global Notes com vencimento em outubro de 2023, 6,125% Global Notes com vencimento em
janeiro de 2022, 5,625% Global Notes com vencimento em maio de 2043, 6,750% Global Notes com
vencimento em janeiro de 2041 e 6,875% Global Notes com vencimento em janeiro de 2040, conforme tabelas
abaixo:
Resultado da oferta de recompra
Pagamento
total (2)(3)

Valor do
principal
ofertado
pelos
investidores

Valor do
principal aceito
para recompra

Fator de
aceitação
pró-rata

1

€ 1.075,00

€ 100.939.000

€ 100.939.000

100%

€ 700.000.000

2

€ 1.082,50

€ 245.193.000

€ 245.193.000

100%

71647NAR0 /
US71647NAR08

US$
3.000.000.000

3

US$
1.057,50

US$
2.237.229.000

US$
1.477.612.000

66,07%

4.375% Global
Notes com
vencimento em
maio de 2023

71647NAF6 /
US71647NAF69

US$
3.500.000.000

4

US$ 976,50

US$
1.426.032.000

US$ 0

0%

5.375% Global
Notes com
vencimento em
janeiro de 2021

71645WAR2 /
US71645WAR25

US$
1.216.850.000

5

US$
1.038,75

US$
198.154.000

US$ 0

0%

8.375% Global
Notes com
vencimento em
maio de 2021

71647NAP4 /
US71647NAP42

US$
1.239.981.000

6

US$
1.130,00

US$
598.896.000

US$ 0

0%

Código de
identificação
(CUSIP/ISIN)

Valor do
principal
devido (1)

Nível de
prioridade

3,750% Global
Notes com
vencimento em
janeiro de 2021

N/A /
XS0982711987

€ 384.229.000

4,250% Global
Notes com
vencimento em
outubro de 2023

N/A /
XS0835890350

6,125% Global
Notes com
vencimento em
janeiro de 2022

Títulos

(1) Inclui títulos detidos pela Petrobras ou suas afiliadas.
(2) Valores por US$ 1.000 ou € 1.000, conforme aplicável.
(3) Inclui o Prêmio pela Oferta Antecipada equivalente a US$30,00 por US$ 1.000 de principal para cada série de títulos denominados em
dólares norte-americanos aceitos na recompra e € 30,00 por € 1.000 de principal para cada série de títulos denominados em Euros aceiros na
recompra.
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Resultado da oferta de recompra
Títulos
5,625%
Global Notes
com
vencimento
em maio de
2043
6,750%
Global Notes
com
vencimento
em janeiro de
2041
6,875%
Global Notes
com
vencimento
em janeiro de
2040
5,999%
Global Notes
com
vencimento
em janeiro de
2028
5.299%
Global Notes
com
vencimento
em janeiro de
2025

Código de
identificação
(CUSIP/ISIN)

Valor do
principal
devido (1)

Nível de
prioridade

Pagamento
total (2)(3)

Valor do
principal
ofertado pelos
investidores

Valor do principal
aceito para
recompra

Fator de
aceitação
pró-rata

71647NAA7 /
US71647NAA72

US$
1.750.000.000

1

US$ 845,00

US$ 915.394.000

US$ 915.394.000

100%

71645WAS0 /
US71645WAS08

US$
2.250.000.000

2

US$ 950,00

US$
1.007.126.000

US$ 1.007.126.000

100%

71645WAQ4 /
US71645WAQ42

US$
1.500.000.000

3

US$ 960,00

US$ 385.138.000

US$ 200.785.000

73%

71647NAW9,
N6945AAK3 /
US71647NAW92,
USN6945AAK36

US$
5.386.134.000

4

US$ 965,00

US$
3.481.674.000

US$ 0

0%

71647NAT6,
N6945AAJ6 /
US71647NAT63,
USN6945AAJ62

US$
3.759.866.000

5

US$ 975,00

US$
2.181.194.000

US$ 0

0%

(1) Inclui títulos detidos pela Petrobras ou suas afiliadas.
(2) Valores por US$ 1.000.
(3) Inclui o Prêmio pela Oferta Antecipada equivalente a US$30,00 por US$ 1.000 de principal para cada série de títulos denominados em
dólares norte-americanos aceitos na recompra.



Em junho de 2018, a Petrobras assinou com o Banco Bradesco, uma linha de crédito compromissada no valor
de R$ 2 bilhões, com vencimento em junho de 2023.



Em maio de 2018, a Petrobras recebeu US$ 900 milhões, referente ao desembolso da primeira parcela do
financiamento contratado com o Export-Import Bank of China (China Exim Bank), no valor total de US$ 1
bilhão. Seu saldo remanescente, de US$ 100 milhões, deverá ser desembolsado até maio de 2019.



Em maio de 2018, a Petrobras realizou os seguintes pré-pagamentos: i) US$ 300 milhões, com o Banco Safra,
cujo vencimento seria em janeiro de 2023; e ii) US$ 600 milhões, com o Banco JP Morgan, vencendo em
setembro de 2022.



Em maio de 2018, a Petrobras, por meio de sua subsidiária integral, Petrobras Global Finance B.V. (PGF),
concluiu a liquidação financeira do resgate antecipado dos 5,750% Global Notes e 4,875% Global Notes, em
dólares norte-americanos, ambos com vencimentos em 2020. O valor total do resgate foi de aproximadamente
US$ 1,4 bilhão.



Em abril de 2018, a Petrobras, por meio de suas subsidiárias Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco CITEPE e Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE, realizou o pré-pagamento de
financiamentos no valor total de R$ 1,73 bilhão, sendo R$ 1,59 bilhão com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e R$ 142 milhões com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB).
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Em abril de 2018, a Petrobras assinou, por intermédio de sua subsidiária integral Petrobras Global Trading
B.V. - PGT, um financiamento no valor de até US$ 400 milhões com o Crédit Agricole Corporate Investment
Bank (CACIB), com garantia da Agência de Crédito à Exportação do Reino Unido – UK Export Finance (UKEF). O
contrato tem vencimento em 2029 e os recursos suportarão a aquisição de bens e serviços junto a
fornecedores do Reino Unido em projetos da Petrobras.



Em março de 2018, a Petrobras, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF),
concluiu a liquidação financeira da oferta de recompra dos Floating Rate Global Notes, com vencimento em
março de 2020, 3,750% Global Notes com vencimento em janeiro de 2021, 5,375% Global Notes com
vencimento em janeiro de 2021, 8,375% das Global Notes com vencimento em maio de 2021, 6,125% Global
Notes com vencimento em janeiro de 2022 e 4,375% Global Notes com vencimento em maio de 2023,
conforme tabela abaixo:
Resultado da oferta de recompra

Títulos

Código de
identificação
(CUSIP/ISIN)

Valor do
principal
devido (1)

Nível de
prioridade

Pagamento
pela oferta
de
recompra

Pagamento
total (3)

Valor do principal
ofertado pelos
investidores

(2)

Floating Rate
Global Notes
com vencimento
em março de
2020

71647NAL3 /
US71647NAL38

US$
181.695.000

1

US$
1.020,00

3,750% Global
Notes com
vencimento em
janeiro de 2021

N/A /
XS0982711987

€ 750.000.000

2

€ 1.047,50

5,375% Global
Notes com
vencimento em
janeiro de 2021

71645WAR2 /
US71645WAR25

US$
2.712.805.000

3

8.375% Global
Notes com
vencimento em
maio de 2021

71647NAP4 /
US71647NAP42

US$
2.844.529.000

6,125% Global
Notes com
vencimento em
janeiro de 2022

71647NAR0 /
US71647NAR08

4.375% Global
Notes com
vencimento em
maio de 2023

71647NAF6 /
US71647NAF69

US$
1.050,00

Valor do
principal
aceito para
recompra

US$ 96.314.000

US$
96.314.000

€ 1.077,50

€ 365.771.000

€ 365.771.000

US$
1.022,50

US$
1.052,50

US$ 1.495.955.000

US$
1.495.955.000

4

US$
1.113,75

US$
1.143,75

US$ 2.175.327.000

US$
1.604.548.000

US$
3.000.000.000

5

US$
1.046,25

US$
1.076,25

US$ 2.328.891.000

US$ 0

US$
3.500.000.000

6

US$ 966,25

US$ 996,25

US$ 1.542.894.000

US$ 0

(1) Inclui títulos detidos pela Petrobras ou suas afiliadas.
(2) Valores por US$ 1.000 ou € 1.000, conforme aplicável.
(3) Inclui o Prêmio pela Oferta Antecipada.



Em março de 2018, a Petrobras assinou com o Banco do Brasil, uma linha de crédito compromissada no valor
de R$ 2 bilhões, com vencimento em fevereiro de 2023. Por meio do instrumento, a Companhia poderá
efetuar saques da linha até o mês anterior ao vencimento.



Em março de 2018, a Petrobras assinou com um sindicato de 17 bancos, uma linha de crédito compromissada
(revolving credit facility - RCF) no valor de US$ 4,35 bilhões, com vencimento em março de 2023. Por meio do
instrumento, a Companhia poderá efetuar saques da linha até o mês anterior ao vencimento.



Em fevereiro de 2018, a Petrobras concluiu, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance
B.V. (PGF), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes) no valor de US$ 2 bilhões.
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Os recursos líquidos da venda dos títulos foram utilizados para a liquidação antecipada voluntária das 3,000%
Global Notes, em dólares, com vencimento em janeiro de 2019, 7,875% Global Notes, em dólares, com
vencimento em março de 2019 e 3,250% Global Notes, em euros, com vencimento em abril de 2019. Abaixo,
seguem as principais informações da emissão:
Títulos com vencimento em 2029
Montante

US$ 2 bilhões

Cupom

5,750%

Preço de emissão

98,402%

Rendimento ao investidor

5,950%

Vencimento

01/02/2029

Primeiro pagamento de juros

01/08/2018

Datas dos pagamentos de juros

01 de fevereiro e 01 de agosto de cada ano



Em fevereiro de 2018, a Petrobras emitiu a Nota de Crédito à Exportação nº 318.000.229, no valor de R$ 2,5
bilhões, a Nota de Crédito à Exportação 318.000.230, no valor de R$ 2,0 bilhões, e a Nota de Crédito à
Exportação 318.000.231, no valor de R$ 2,0 bilhões, todas em favor do Banco do Brasil, com vencimento em
dezembro de 2024.



Para as operações de mercado de capitais, doméstico e internacional, a Petrobras, diretamente ou por meio
de uma de suas subsidiárias integrais, emitiu operações totalizadas na tabela abaixo:
Captações no Mercado de Capitais
Em milhões de US$

Em milhões de R$

Período

Internacional

Doméstico

Internacional

Doméstico

2018

1.962

239

6.359

944

2019

2.980

1.685

11.462

6.808

2020

4.300

0

22.815

0

e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que
pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Dada a realização recente de preços, a Petrobras projeta para o ano de 2021 uma geração operacional de caixa
suficiente para suportar todos os investimentos de projetos previstos no plano, resultando, portanto, em um fluxo
de caixa livre positivo. O caixa ainda é reforçado pela entrada de recursos oriundos de desinvestimentos
previstos. A totalidade dos recursos, em adição às captações de empréstimos e financiamentos (ECAs, mercado
bancário, mercado de capitais, entre outros), serão utilizados de forma a garantir adequada liquidez e o
gerenciamento dos passivos da Companhia (desalavancagem).

f)
i.

Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:
Contratos de empréstimo e financiamento relevantes
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No exercício findo em 2020, a companhia captou R$85.523 milhões, destacando-se: (i) captações no mercado
bancário nacional e internacional, no valor de R$ 15.885 milhões; (ii) saque de R$ 38.628 milhões em linhas
compromissadas (Revolving Credit Facilities) junto a bancos nacionais e internacionais; e (iii) captação através da
oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes) no valor de R$ 22.815 milhões, sendo R$
13.920 milhões com a emissão, e posterior reabertura, de novo título com vencimento em 2031 e R$ 8.895
milhões com emissão de novo título com vencimento em 2050.
A companhia liquidou diversos empréstimos e financiamentos, no valor de R$ 149.907 milhões, destacando-se: (i)
o pré-pagamento de R$ 19.517 milhões de empréstimos no mercado bancário nacional e internacional; (ii) a
recompra e resgate de R$ 50.443 milhões de títulos no mercado de capitais internacional, com o pagamento de
prêmio líquido aos detentores dos títulos que entregaram seus papéis nas operações no valor de R$ 6.127 milhões;
e (iii) pré-pagamento total das linhas de crédito compromissadas (Revolving Credit Lines) no exterior, no
montante de R$ 40.748 milhões.
Adicionalmente, a companhia realizou operações de trocas de dívidas que não envolveram liquidações financeiras
no mercado bancário internacional, no valor total de R$ 10.719 milhões.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia captou R$ 29.156 milhões, destacando-se: (i) oferta
de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes) no valor de R$ 11.462 milhões (US$ 2.980 milhões),
sendo R$ 2.833 milhões (US$ 737 milhões) com a reabertura do título com vencimento em 2029 e R$ 8.629
milhões (US$ 2.243 milhões) com a emissão de novo título com vencimento em 2049; (ii) oferta pública de
debêntures no valor de R$ 6.608 milhões e (iii) captações no mercado bancário internacional, no valor de R$
7.365 milhões.
A Companhia liquidou diversos empréstimos e financiamentos em 2019 no valor de R$ 124.713 milhões,
destacando-se: (i) a recompra e/ou resgate de R$ 39.075 milhões (US$ 9.994 milhões) de títulos no mercado de
capitais internacional, com o pagamento de prêmio líquido aos detentores dos títulos que entregaram seus papéis
na operação no valor de R$ 3.361 milhões; (ii) o pré-pagamento de R$ 53.309 milhões de empréstimos no mercado
bancário nacional e internacional; e (iii) pré-pagamento de R$ 2.218 milhões de financiamentos junto ao BNDES.
Adicionalmente, no exercício findo em 2019, a Companhia realizou oferta de troca de títulos com vencimentos
entre 2023 e 2029 no mercado de capitais internacional (Global Notes), em valores equivalentes a R$ 15.043
milhões (US$ 3.650 milhões), para um novo título com vencimento em 2030 em valores equivalentes a R$ 16.961
milhões (US$ 4.115 milhões), gerando um prêmio de R$ 1.918 milhões (US$ 465 milhões) a ser pago aos detentores
dos papéis no vencimento.
Em 2018, a Companhia captou R$ 38.023 milhões, destacando-se: i) oferta de títulos no mercado de capitais
internacional (Global Notes) com vencimento em 2029, no valor de R$ 6.359 milhões (US$ 1.962 milhões); ii)
captação de R$ 3.774 milhões em financiamentos com agências de crédito à exportação; e iii) captações no
mercado bancário nacional e internacional, com prazos entre 4,5 anos e 6,5 anos, no valor total de R$ 26.227
milhões.
Adicionalmente, em 2018, a Companhia liquidou diversos empréstimos e financiamentos, destacando-se: (i) a
recompra e/ou resgate de R$ 49.719 milhões (US$ 13.943 milhões) de títulos no mercado de capitais internacional
com o pagamento de prêmio aos detentores dos títulos que entregaram seus papéis na operação no valor de R$
1.015 milhões; (ii) o pré-pagamento de R$ 55.116 milhões de empréstimos no mercado bancário nacional e
internacional; (iii) o pré- pagamento de R$ 4.932 milhões de financiamentos junto ao BNDES.
Em 31 de dezembro de 2020, o prazo médio de vencimento da dívida (calculado considerando a quantidade de
dias corridos entre a data de referência e a data de vencimento da dívida, multiplicado pela parcela da
amortização do principal, dividido pela soma das amortizações do principal da dívida, com esse resultado apurado
sendo dividido por 365 dias) ficou em 11,71 anos (10,80 anos em 31 de dezembro de 2019 e 9,14 anos em 31 de
dezembro de 2018). As amortizações de juros e principal somaram R$ 149.907 milhões em 2020, 20% superior a
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igual período de 2019, que foi de R$ 124.713 milhões. Em 2018, as amortizações de juros e principal somaram R$
140.992 milhões.
Exercício findo em 31 de dezembro de

2020

2019

2018

Taxa média de financiamento (% a.a.)

5,9

5,9

6,1

Prazo médio de vencimento (em anos)

11,71

10,80

9,14

As informações sumarizadas sobre os financiamentos da Companhia em 31 de dezembro de 2020 estão
apresentadas a seguir, em milhões de reais:
Consolidado
Vencimento em
Financiamentos em Dólares (US$)(1)
Indexados a taxas flutuantes

2022

17.087

11.083

2023

2024

19.711

2026 em
diante

2025

22.822

27.492

121.026

Total

Valor justo

219.221

252.249

11.014

11.083

14.890

18.699

22.378

11.180

89.244

6.073

−

4.821

4.123

5.114

109.846

129.977

4,8%

4,9%

4,8%

5,1%

5,3%

6,6%

6,1%

Financiamentos em reais (R$):

4.121

5.972

9.080

8.078

2.114

12.948

42.313

Indexados a taxas flutuantes

2.602

4.835

8.270

6.218

1.672

4.503

28.100

Indexados a taxas fixas

1.519

1.137

810

1.860

442

8.445

14.213

3,0%

3,8%

4,8%

4,5%

4,2%

4,3%

4,1%

Financiamentos em Euro (€):

299

−

1.829

77

2.767

3.831

8.803

Indexados a taxas fixas

299

−

1.829

77

2.767

3.831

8.803

4,6%

-

4,6%

4,7%

4,7%

4,7%

4,7%

Financiamentos em Libras (£):

244

−

−

−

−

9.457

9.701

Indexados a taxas fixas

244

−

−

−

−

9.457

9.701

6,2%

−

−

−

−

6,4%

6,3%

21.751

17.055

30.620

30.977

32.373

147.262

280.038

4,6%

4,8%

4,8%

5,1%

5,2%

6,4%

5,9%

18.013

16.002

18.904

32.392

34.410

135.261

254.982

5,1%

5,2%

5,3%

5,3%

5,3%

6,3%

5,9%

Indexados a taxas fixas
Taxa média dos Financiamentos

Taxa média dos Financiamentos

Taxa média dos Financiamentos

Taxa média dos Financiamentos
Total em 31/12/2020
Taxa média dos financiamentos
Total em 31/12/2019
Taxa média dos financiamentos
(1)

2021

45.415

10.359

11.666

319.689

305.044

Inclui financiamentos em moeda nacional parametrizada à variação do dólar.

As informações sumarizadas sobre os financiamentos da Companhia em 31 de dezembro de 2019 estão
apresentadas a seguir, em milhões de reais:
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Consolidado
Vencimento em
Financiamentos em
Dólares (US$)(1)
Indexados a taxas
flutuantes
Indexados a taxas fixas

até
1 ano

1a2
anos

2 a 3 anos

3 a 4 anos

4 a 5 anos

5 anos em
diante

Total

Valor
justo

14.155

12.721

11.195

23.549

26.234

106.710

194.564

230.114

11.065

6.975

8.684

17.953

20.060

15.508

80.245

−

3.090

5.746

2.511

5.596

6.174

91.202

114.319

−

Taxa média dos
financiamentos
Financiamentos em reais
(R$)
Indexados a taxas
flutuantes

5,3%

5,4%

5,5%

5,5%

5,6%

6,6%

6,2%

−

3.109

2.463

6.144

7.188

8.122

15.317

42.343

51.522

1.364

1.510

4.882

6.333

6.280

6.751

27.120

−

Indexados a taxas fixas

1.745

953

1.262

855

1.842

8.566

15.223

−

3,8%

4,2%

4,5%

4,3%

3,8%

2,8%

3,7%

−

553

818

1.565

1.655

54

5.682

10.327

13.777

553

818

1.565

1.655

54

5.682

10.327

−

4,7%

4,7%

4,8%

4,6%

4,6%

4,6%

4,7%

−

192

−

−

−

−

7.552

7.744

9.627

192

−

−

−

−

7.552

7.744

−

6,2%

−

−

−

−

6,3%

6,3%

−

4

−

−

−

−

−

4

4

4

−

−

−

−

−

4

−

10,1%

−

−

−

−

−

10,1%

−

18.013

16.002

18.904

32.392

34.410

135.261

254.982

305.044

5,1%

5,2%

5,3%

5,3%

5,3%

6,3%

5,9%

−

14.207

15.193

27.170

39.978

46.305

183.308

326.161

332.956

5,5%

5,9%

5,9%

5,8%

5,8%

6,4%

6,1%

−

Taxa média dos
financiamentos
Financiamentos em Euro
(€)
Indexados a taxas fixas
Taxa média dos
financiamentos
Financiamentos em
Libras (£)
Indexados a taxas fixas
Taxa média dos
financiamentos
Financiamentos outras
moedas
Indexados a taxas fixas
Taxa média dos
financiamentos
Total em 31/12/2019
Taxa média dos
financiamentos
Total em 31/12/2018
Taxa média dos
financiamentos

(1)Inclui financiamentos em moeda nacional parametrizada à variação do dólar.

As informações sumarizadas sobre os financiamentos da Companhia em 31 de dezembro de 2018 estão
apresentadas a seguir:
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Consolidado
Vencimento em

até
1 ano

1a2
anos

2 a 3 anos

3 a 4 anos

5 anos em
diante

4 a 5 anos

Total

Valor justo

Financiamentos em Dólares
(US$)(1)

8.134

5.960

17.816

22.190

35.933

151.853

241.886

250.942

Indexados a taxas flutuantes

5.264

5.708

9.788

16.888

23.926

48.632

110.206

−

Indexados a taxas fixas

2.870

252

8.028

5.302

12.007

131.680

−

5,4%

5,9%

5,8%

5,7%

5,7%

6,5%

6,2%

−

Financiamentos em reais (R$)

5.347

8.384

8.099

15.134

8.369

16.692

62.025

56.653

Indexados a taxas flutuantes

3.561

7.423

7.110

13.855

7.487

12.028

51.464

−

Indexados a taxas fixas

1.786

961

989

1.279

882

4.664

10.561

−

6,1%

6,1%

6,7%

6,5%

6,7%

5,9%

6,3%

−

Financiamentos em Euro (€)

481

849

1.255

2.654

2.003

6.389

13.631

16.500

Indexados a taxas flutuantes

4

674

−

−

−

−

678

−

477

175

1.255

2.654

2.003

6.389

12.953

−

4,5%

4,6%

4,8%

4,9%

4,6%

4,6%

4,7%

−

Financiamentos em Libras (£)

226

−

−

−

−

8.374

8.600

8.842

Indexados a taxas fixas

226

−

−

−

−

8.374

8.600

−

5,9%

−

−

−

−

6,3%

6,2%

−

19

−

−

−

−

−

19

19

−

−

−

−

−

−

−

−

19

−

−

−

−

−

19

−

9,9%

−

−

−

−

−

9,9%

−

14.207

15.193

27.170

39.978

46.305

183.308

326.161

332.956

5,5%

5,9%

5,9%

5,8%

5,8%

6,4%

6,1%

−

23.160

21.423

31.896

42.168

59.594

182.483

360.724

385.780

5,6%

5,9%

5,9%

5,9%

5,7%

6,4%

6,1%

−

Taxa média dos financiamentos

Taxa média dos financiamentos

Indexados a taxas fixas
Taxa média dos financiamentos

Taxa média dos financiamentos
Financiamentos outras moedas
Indexados a taxas flutuantes
Indexados a taxas fixas
Taxa média dos financiamentos
Total em 31/12/2018
Taxa média dos financiamentos
Total em 31/12/2017
Taxa média dos financiamentos

103.221

(1)Inclui financiamentos em moeda nacional parametrizada à variação do dólar.

ii.

Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Companhia não possui, na data de divulgação deste relatório, outras relações de longo prazo com instituições
financeiras.
iii. Grau de subordinação entre as dívidas
Não existe grau de subordinação contratual entre as dívidas corporativas quirografárias da Companhia. As dívidas
financeiras que possuem garantia real contam com as preferências e prerrogativas previstas em lei.
Em 31 de dezembro de 2020, a totalidade de empréstimos, financiamentos e títulos da dívida da Companhia era
de R$ 280 bilhões. Desse montante 87,05% (R$ 243,8 bilhões) correspondia à obrigação de natureza quirografária
e 12,95% (R$ 36,2 bilhões) correspondia a obrigações com garantias reais. Em 31 de dezembro de 2019, a
totalidade de empréstimos, financiamentos e títulos da dívida da Companhia era de R$ 255 bilhões. Desse
montante 86,8% (R$ 221,3 bilhões) correspondia à obrigação de natureza quirografária e 13,2% (R$ 33,7 bilhões)
correspondia a obrigações com garantias reais. Em 31 de dezembro de 2018, a totalidade de empréstimos,
financiamentos e títulos da dívida da Companhia era de R$ 326,1 bilhões. Desse montante 83,4% (R$ 272,1
bilhões) correspondia à obrigação de natureza quirografária e 16,6% (R$ 54,0 bilhões) a obrigações com garantias
reais.
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As instituições financeiras requerem garantias à Petrobras quando emprestam recursos às subsidiárias da
Companhia.
A Petrobras mantém a gestão das Sociedades de Propósitos Específicos (“SPEs”), que foram criadas com o
objetivo de prover recursos para o desenvolvimento contínuo de seus projetos de produção de petróleo e gás,
além de melhorias em refinarias, cujas garantias dadas aos agentes financeiros nacionais e internacionais são os
próprios ativos dos projetos, bem como penhor de direitos creditórios e ações das SPEs.
iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e
contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores
mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições
Há obrigações (covenants) financeiras em contratos realizados com o BNDES a partir de 2011, que restringe que a
relação entre a dívida líquida em reais e o EBITDA ultrapasse 5,5x.
A Companhia não possui outros covenants relacionados a indicadores financeiros nos demais contratos de
financiamento.
A Companhia possui outras obrigações relacionadas aos contratos de financiamento, como: (i) a apresentação das
demonstrações contábeis no prazo de 90 dias para os períodos intermediários, sem revisão dos auditores
independentes, e de 120 dias para o encerramento do exercício, com prazos de cura que ampliam esses períodos
em 30 e 60 dias, dependendo do financiamento; (ii) cláusulas de Negative pledge/Permitted liens, em que a
Petrobras e suas subsidiárias relevantes se comprometem a não criar gravames sobre seus ativos para garantia de
dívidas além dos gravames permitidos; (iii) cláusulas de cumprimento às leis, regras e regulamentos aplicáveis à
condução de seus negócios, incluindo (mas não limitado) leis ambientais; (iv) cláusulas em contratos de
financiamento que exigem que tanto o tomador, quanto o garantidor conduzam seus negócios em cumprimento às
leis anticorrupção e antilavagem de dinheiro e que instituam e mantenham políticas necessárias a tal
cumprimento; (v) cláusulas em contratos de financiamento que restringem relações com entidades ou mesmo
países sancionados principalmente pelos E.U.A. (incluindo, mas não limitado à OFAC, Departamento de Estado e
Departamento de Comércio), pela União Europeia e pelas Nações Unidas, (vi) cláusulas relacionadas ao nível de
endividamento em determinados contratos de dívidas com o BNDES, e (vii) cláusulas que restringem a alteração
do controle acionário da Companhia, sem a prévia notificação ao credor.
Nos exercícios sociais de 2018, 2019 e 2020, não houve a caracterização do descumprimento de nenhum covenant
dos contratos financeiros da Companhia.
Adicionalmente, a Petrobras é parte em contratos que contêm hipóteses de vencimento antecipado, no caso de
alienação de controle da Companhia e de alienação de ativos, desde que a referida alienação cause um efeito
adverso material sobre a Companhia.

g)

Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Cumpridas as condições precedentes dos contratos, em 31 de dezembro de 2020, estavam disponíveis para saque
os valores abaixo:
Empresa

Contratado

Utilizado

Saldo
(em 31/12/20)

Percentual já utilizado
(em 31/12/20)

No exterior (em US$ milhões)
PGT BV

8.700

1.0500

7.650

12%

No país (em R$ milhões)
Petrobras

6.000

2.000

4.000

33%

Transpetro

329

-

329

0%
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h)

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As informações financeiras contidas a seguir são relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020, conforme Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) divulgadas em 24 de fevereiro de 2021.
Análise da Demonstração de Resultado Consolidado
Exercício 2020 x 2019

Em R$ milhões

2020

Análise horizontal

Análise vertical

2019

2020

2020 x 2019

2019

R$

%

272.069

302.245

100,0

100,0

(30.176)

(10,0)

(148.107)

(180.140)

(54,4)

(59,6)

32.033

(17,8)

Lucro bruto

123.962

122.105

45,6

40,4

1.857

1,5

Vendas

(25.020)

(17.746)

(9,2)

(5,9)

(7.274)

41,0

Gerais e Administrativas

(5.525)

(8.368)

(2,0)

(2,8)

2.843

(34,0)

Custos exploratórios para extração de petróleo e
gás

(4.170)

(3.197)

(1,5)

(1,1)

(973)

30,4

Custos com pesquisa e desenvolvimento

(1.819)

(2.268)

(0,7)

(0,8)

449

(19,8)

Tributárias

(4.971)

(2.484)

(1,8)

(0,8)

(2.487)

100,1

(34.259)

(11.630)

(12,6)

(3,8)

(22.629)

194,6

4.695

4.742

1,7

1,6

(47)

(1,0)

(71.069)

(40.951)

(26,1)

(13,5)

(30.118)

73,5

52.893

81.154

19,4

26,9

(28.261)

(34,8)

Receitas financeiras

2.821

5.271

1,0

1,7

(2.450)

(46,5)

Despesas financeiras

(31.108)

(27.878)

(11,4)

(9,2)

(3.230)

11,6

Var. monetárias e cambiais líquidas

(21.297)

(11.852)

(7,8)

(3,9)

(9.445)

79,7

(49.584)

(34.459)

(18,2)

(11,4)

(15.125)

43,9

(3.272)

547

(1,2)

0,2

(3.819)

(698,2)

37

47.242

0,0

15,6

(47.205)

(99,9)

Imposto de renda e contribuição social

6.209

(16.400)

2,3

(5,4)

22.609

(137,9)

Lucro do exercício das operações continuadas

6.246

30.842

2,3

10,2

(24.596)

(79,7)

0

10.128

0,0

3,4

(10.128)

(100)

6.246

40.970

2,3

13,6

(34.724)

(84,8)

Acionistas da Petrobras

7.108

40.137

2,6

13,3

(33.029)

(82,3)

Acionistas não controladores

(862)

833

(0,3)

0,3

(1.695)

(203,5)

6.246

40.970

2,3

13,6

(34.724)

(84,8)

Receita de vendas
Custo dos produtos e serviços vendidos

Perda no valor de recuperação de ativos Impairment
Outras receitas (despesas), líquidas
Despesas (Receitas) Operacionais
Lucro antes do resultado financeiro, das
participações e impostos

Resultado financeiro líquido
Resultado de participações em investidas
Lucro antes dos impostos

Lucro do exercício das operações descontinuadas
Lucro do exercício
Atribuível aos:

Lucro do exercício

As principais variações da demonstração de resultado se encontram abaixo descritas:
Receita de Vendas
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Receita de vendas de R$ 272.069 milhões, R$ 30.176 milhões inferior à de 2019 (R$ 302.245 milhões), refletindo:


redução da receita no mercado interno (R$ 36.147 milhões), principalmente por:



redução dos preços médios dos derivados, com destaque para o diesel, a gasolina, a nafta e o QAV,
acompanhando a redução das cotações internacionais;



menor volume de vendas de derivados, com destaque:
o

QAV, em função das restrições impostas pela pandemia;

o

diesel, decorrente do aumento das vendas por importadores e das restrições ao transporte de passageiros
e cargas devido à pandemia, compensados em parte pelas ações comerciais realizadas em 2020;

o

gasolina, devido às restrições à mobilidade impostas pela pandemia, e à perda de market share,
compensados em parte pelas ações comerciais realizadas em 2020; e

o

efeitos compensados em parte pelos maiores volumes de nafta, devido à redução das importações diretas
da Braskem, e de GLP, em virtude do isolamento social, aumentando o consumo residencial do derivado,
e das temperaturas mais baixas, fomentando maior consumo.



menor receita de gás natural, em função da redução das demandas dos segmentos termelétrico e não
termelétrico; e



menor receita com fertilizantes, influenciada pela hibernação da Araucária Nitrogenados S.A. em janeiro de
2020.

A maior receita com exportações reflete os maiores volumes de exportações de petróleo, em função, em grande
parte, da maior produção de óleo no Brasil e da retração do mercado interno, bem como de derivados,
principalmente óleo combustível de baixo teor de enxofre. Esses efeitos foram compensados em parte pelos
menores preços, acompanhando a redução das cotações internacionais.
A redução das receitas de vendas no exterior retrata, principalmente, a venda das empresas de distribuição no
Paraguai e da Refinaria de Pasadena e os menores volumes comercializados em função do impacto da pandemia,
assim como os menores preços realizados, em razão da desvalorização das cotações internacionais.
Com a redução da participação no capital social da Petrobras Distribuidora – BR, ocorrida em 25 de julho de 2019,
a empresa deixou de ser consolidada. As vendas para a Petrobras Distribuidora - BR representam mais que 10% do
total de vendas da companhia, impactando principalmente o segmento de Refino, Transporte e Comercialização
(RTC).
Custo dos produtos vendidos
Custo dos produtos vendidos de R$ 148.107 milhões, R$ 32.033 milhões inferior ao de 2019 (R$ 180.140 milhões),
com destaque para os seguintes fatores:


revisão atuarial do plano de saúde referente à alteração de benefício, com impacto positivo em 2020;



menores custos com produtos importados e com participação governamental, acompanhando a redução
das cotações internacionais;



menor participação do óleo importado na carga processada nas refinarias e de derivados importados no
mix das vendas, com destaque para o diesel e a gasolina;



menores custos de aquisição do gás boliviano, em função da variação da cesta de óleos, e de parceiros,
acompanhando a redução das cotações; e;
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menores custos com operações no exterior, em razão das vendas de empresas de distribuição no Paraguai
e da Refinaria de Pasadena e das menores cotações internacionais.

Despesas com Vendas
Despesas de vendas de R$ 25.020 milhões, R$ 7.274 milhões superiores às de 2019 (R$ 17.746 milhões), retratando
os maiores gastos pela utilização dos gasodutos da Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG) a partir da venda
em junho de 2019, aumento dos gastos logísticos em razão do maior volume de exportações de petróleo e
derivados, desvalorização média do real frente ao dólar e do custo mais elevado da tarifa de frete, compensados
parcialmente pela revisão atuarial do plano de saúde referente à alteração de benefício, com impacto positivo
em 2020.
Despesas Gerais e Administrativas
Despesas gerais e administrativas de R$ 5.525 milhões, R$ 2.843 milhões inferiores a 2019 (R$ 8.368 milhões),
refletindo, principalmente, a revisão atuarial do plano de saúde referente à alteração da coparticipação do
benefício, com impacto positivo em 2020, e os menores gastos com salários e encargos trabalhistas em função da
redução do efetivo, bem como os menores gastos com serviços de terceiros.
Custos exploratórios
Custos exploratórios para extração de petróleo e gás natural de R$ 4.170 milhões, R$ 973 milhões superiores a
2019 (R$ 3.197 milhões), decorrentes dos maiores gastos com projetos sem viabilidade econômica, com destaque,
no exercício de 2020, à baixa de poços exploratórios do Parque dos Doces na Bacia do Espírito Santos (R$ 973
milhões) e do bônus de assinatura do bloco exploratório de Peroba (R$ 800 milhões).
No exercício de 2020, a Petrobras reconheceu provisões decorrentes de potenciais penalidades contratuais pelo
não atendimento aos percentuais mínimos exigidos de conteúdo local para 186 blocos com fase exploratória
encerrada (125 blocos em 2019).
Perda no valor de recuperação de ativos - Impairment
Perda por impairment de ativos de R$ 34.259 milhões, R$ 22.629 milhões superior a 2019 (R$ 11.630 milhões), em
função, principalmente, pelo declínio consistente, assim como a demanda global por derivados motivados pela
pandemia, levando a companhia a antecipar a aprovação de um novo conjunto de premissas frente àquelas
aprovadas no Plano Estratégico (PE) de 2020-2024, bem como tomar a decisão de hibernar campos maduros não
resilientes frente a este novo cenário, compensados pelo aprovação do Plano Estratégico 2021-2025, que trouxe a
revisão de suas reservas, incorporando e atualizando novas curvas de produção, revisão do portfólio de projetos,
estimativas atualizadas sobre as premissas econômicas, dentre outros.
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Outras receitas operacionais de R$ 4.695 milhões, R$ 47 milhões inferiores, quando comparada às despesas em
2019 (R$ 4.742 milhões), com destaque para:


ganho oriundo da decisão favorável e definitiva da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS em
2020;



maiores ganhos com ressarcimentos com operações em parcerias de E&P;



impacto positivo na revisão atuarial do plano de saúde referente à alteração de benefício, principalmente
inativos;



maior receita com equalizações de gastos com Acordos de Equalização de Gastos e Volumes (AEGV) das
jazidas compartilhadas de Tupi, Sépia e Atapu;



menores ganhos líquidos com alienação e baixa de ativos, basicamente pela venda da TAG em 2019;
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maior ganho com encerramento antecipado e alterações em pagamentos de contratos de arrendamentos;



menor provisão para perdas e contingências com processos judiciais, em função, principalmente: i) menor
perda relacionada à arbitragem de quotistas da Sete Brasil, comparada à provisão para perda em 2019; ii)
menor provisão para perda referente ao dano ambiental ocorrido no Estado do Paraná – OSPAR (Oleoduto
Santa Catarina – Paraná); iii) reversão de provisão para perda referente à concessionária SERGAS no primeiro
trimestre de 2020; em razão do acordo homologado entre a cia, a SERGAS e o estado de SE relacionado a
lucros cessantes reclamados pela SERGAS. Esses fatores foram compensados em parte pelas provisões para
perdas realizadas em 2020, com destaque: i) multa relativa à obrigação acessória de ICMS; ii) provisão
relacionada ao acordo com a Technip, referente a contrato de engenharia firmado para a execução da
carteira de diesel da RPBC;



maiores provisões relacionadas ao Plano de Desligamento Voluntário (PDV), em razão do maior número de
inscritos e atualização das provisões decorrente do aumento do valor da indenização; e



e maiores gastos com paradas não programadas e gastos pré-operacionais.

Resultado Financeiro Líquido
Resultado financeiro líquido negativo de R$ 49.584 milhões, R$ 15.125 milhões superior a 2019 (R$ 34.459
milhões), em razão de:
i) Acréscimo nas despesas financeiras líquidas, com destaque para:


maiores custos com ágio na recompra de títulos de dívidas no mercado de capitais;



menores ganhos com aplicações financeiras e títulos públicos;



redução das receitas com juros do contas a receber do setor elétrico, em razão da venda dos recebíveis;



menores receitas com atualização financeira sobre os depósitos judiciais;



menores encargos financeiros capitalizados, refletindo a menor taxa média de capitalização, compensado em
parte pelo ligeiro aumento no saldo médio de ativos em construção;



ganho com setor elétrico em 2019; e



menores custos com deságio referente à antecipação de recebíveis do setor elétrico
ii) Variação monetária e cambial negativa maior ocasionada por:



maior reclassificação da variação cambial negativa acumulada no patrimônio líquido para o resultado pela
realização das exportações protegidas no âmbito da contabilidade de hedge, incluindo uma perda adicional,
registrada principalmente no primeiro trimestre de 2020, por conta de exportações que deixaram de ser
previstas;



maior despesa com variação cambial real x dólar, refletindo, em grande parte, a desvalorização de 28,9% em
2020 do real frente ao dólar sobre a exposição cambial da companhia; e



maior despesa com variação cambial dólar x euro, devido à desvalorização de 9,2% do dólar frente ao euro
sobre uma exposição passiva em 2020, comparada à valorização de 1,9% no ano anterior, compensado em
parte pela menor perda com resultado de operações de derivativos (NDF).
Estes efeitos foram compensados em parte por: (i) ganho com atualização monetária oriundo da decisão
judicial favorável e definitiva (transitado em julgado) da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS
na Petrobras e em duas subsidiárias; e (ii) ganho com atualização monetária do contas a receber referente à
conta petróleo e álcool, decorrente de decisão judicial favorável transitada em julgado, sobre a ação do índice
de atualização monetária utilizado sobre o valor do contas a receber.
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Resultado de participações em investidas
Resultado de participação em investimentos negativo de R$ 3.272 milhões, R$ 3.819 milhões inferior a 2019
(positivo de R$ 547 milhões), em virtude, em grande parte, do menor resultado apurado:
i) na Braskem, refletindo principalmente as provisões pelo fechamento dos poços sal-gema;
ii) na BR Distribuidora, refletindo, principalmente, a aprovação do Conselho de Administração (CA) relativa à
alienação da totalidade da participação acionária remanescente (37,5%). Nesse contexto, por ser maior que o
valor justo, a companhia avaliou a recuperabilidade do investimento com base no valor em uso, mas considerando
o cenário que contempla a intenção de venda das ações, implicando em reconhecimento de perdas por
impairment;
iii) na MP Gulf, impactado pelo reconhecimento de perda por impairment, em razão, em grande parte, da
desvalorização das cotações internacionais e pelos efeitos da pandemia.
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social positivo de R$ 6.209 milhões, R$ 22.609 milhões superior a 2019 (negativo
de R$ 16.400 milhões), em razão, principalmente, das maiores perdas por impairment e do pior resultado
financeiro, em função da maior desvalorização do real frente ao dólar sobre a exposição em dólar, ocasionando o
diferimento do IR e CS, compensado pela revisão atuarial do plano de saúde, que não é base para o cálculo do IR
e CS.
Lucro Líquido das operações descontinuadas
O lucro líquido da operação descontinuada refere-se ao follow on da BR Distribuidora concluído no terceiro
trimestre de 2019. No exercício de 2020 não há operações descontinuadas.

Análise da Demonstração de Resultado Consolidado
Exercício de 2019 x 2018 (reapresentado)

Em R$ milhões

2019

2018
Reapresentado

Análise vertical
2019

2018

Análise horizontal
2019 x 2018
R$

%

302.245

310.255

100,0

100,0

(8.010)

(2,6)

(180.140)

(191.568)

(59,6)

(61,7)

11.428

(6,0)

Lucro bruto

122.105

118.687

40,4

38,3

3.418

2,9

Vendas

(17.746)

(13.938)

(5,9)

(4,5)

(3.808)

27,3

Gerais e Administ.

(8.368)

(8.146)

(2,8)

(2,6)

(222)

2,7

Custos exploratórios para extração de petróleo e gás

(3.197)

(1.904)

(1,1)

(0,6)

(1.293)

67,9

Custos com pesquisa e desenvolvimento

(2.268)

(2.345)

(0,8)

(0,8)

77

(3,3)

Tributárias

(2.484)

(2.475)

(0,8)

(0,8)

(9)

0,4

(11.630)

(7.689)

(3,8)

(2,5)

(3.941)

51,3

4.742

(21.645)

1,6

(7,0)

26.387

(121,9)

(40.951)

(58.142)

(13,5)

(18,7)

17.191

(29,6)

81.154

60.545

26,9

19,5

20.609

34,0

Receita de vendas
Custo dos produtos e serviços vendidos

Perda no valor de recuperação de ativos - Impairment
Outras receitas (despesas), líquidas
Despesas (Receitas) Operacionais
Lucro antes do resultado financeiro, das
participações e impostos
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Receitas financeiras

5.271

8.713

1,7

2,8

(3.442)

(39,5)

Despesas financeiras

(27.878)

(20.479)

(9,2)

(6,6)

(7.399)

36,1

Var. monetárias e cambiais líquidas

(11.852)

(11.732)

(3,9)

(3,8)

(120)

1,0

(34.459)

(23.498)

(11,4)

(7,6)

(10.961)

46,6

547

1.920

0,2

0,6

(1.373)

(71,5)

47.242

38.967

15,6

12,6

8.275

21,2

(16.400)

(15.462)

(5,4)

(5,0)

(938)

6,1

Lucro do exercício das operações continuadas

30.842

23.505

10,2

7,6

7.337

31,2

Lucro do exercício das operações descontinuadas

10.128

3.193

3,4

1,0

6.935

217,2

Lucro do exercício

40.970

26.698

13,6

8,6

14.272

53,5

40.137

25.779

13,3

8,3

14.358

55,7

833

919

0,3

0,3

(86)

(9,4)

40.970

26.698

13,6

8,6

14.272

53,5

Resultado financeiro líquido
Resultado de participações em investidas
Lucro antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social

Atribuível aos:
Acionistas da Petrobras
Acionistas não controladores
Lucro do exercício

As principais variações da demonstração de resultado se encontram abaixo descritas:
Receita de Vendas
Receita de vendas de R$ 302.245 milhões, R$ 8.010 milhões inferior à de 2018 (R$ 310.255 milhões), refletindo:


redução da receita no mercado interno, principalmente por:
(i)menor volume de vendas de derivados, com destaque:
• gasolina – em função do aumento das importações por terceiros, da perda de participação de
mercado para o etanol hidratado em veículos flex, da redução da frota de veículos movidos somente a
gasolina, e do aumento da eficiência dos motores na frota total. Esses fatores foram compensados em
parte pelo crescimento da frota de veículos flex-fuel, greve dos caminhoneiros em maio de 2018,
queda do preço real médio ao consumidor (IPCA) e crescimento do consumo das famílias;
• nafta, decorrente da queda da demanda pela Braskem;
• diesel, decorrente do maior volume importado por outros players, do aumento do teor médio de
biodiesel (10,3% em 2019 x 9,7% em 2018) e da diminuição nas obras de infraestrutura. Esses fatores
foram atenuados pela paralisação dos caminhoneiros em maio de 2018, pelo crescimento da economia,
pelo aumento nas atividades de milho “safrinha” e pela diminuição dos preços do produto em termos
reais (deflacionando-se pelo IGP-DI); e
• óleo combustível, em função da redução das entregas para térmicas.
(ii)menores preços médios dos derivados, com destaque para a gasolina, nafta e o diesel, acompanhando a
redução das cotações internacionais;
(iii)menor receita com vendas de energia elétrica, refletindo basicamente a redução do preço de energia;
(iv)menor receita de serviços prestados a terceiros;
(v)compensados parcialmente pela maior receita de gás natural, em função, principalmente, dos reajustes
de preços dos contratos.
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redução das receitas de vendas no exterior (R$ 14.413 milhões), em função, principalmente, da venda da
Refinaria de Pasadena, dos ativos de E&P da PAI e de empresas de distribuição no Paraguai; e



aumento da receita com exportações (R$ 15.501 milhões), refletindo o maior volume de exportações de
petróleo, devido, em grande parte, à maior produção de óleo no Brasil, e de derivados, principalmente
gasolina e óleos combustíveis, e dos maiores preços.

Custo dos produtos vendidos
Custo dos produtos vendidos de R$ 180.140 milhões, R$ 11.428 milhões inferior ao de 2018 (R$ 191.568 milhões),
com destaque para os seguintes fatores:


menores custos com operações no exterior, em razão dos desinvestimentos dos ativos de E&P da PAI,
venda de empresas de distribuição no Paraguai e da Refinaria de Pasadena;



menores custos com energia elétrica, devido a menor demanda termelétrica;



menores custos com serviços prestados a terceiros; e



compensados em parte pelos maiores custos com importações e compras nacionais de petróleo,
acarretando uma maior participação do óleo importado na carga processada, e de gás natural, em razão
dos maiores preços.

Despesas com Vendas
Despesas de vendas de R$ 17.746 milhões, R$ 3.808 milhões superiores às de 2018 (R$ 13.938 milhões), retratando
o pagamento de tarifa pela utilização de gasodutos da TAG, a partir da venda em junho de 2019, aumento dos
gastos logísticos em razão do maior volume de exportações de petróleo e derivados e o efeito da depreciação
média do real frente ao dólar.
Despesas Gerais e Administrativas
Despesas gerais e administrativas de R$ 8.368 milhões, R$ 222 milhões superiores a 2018 (R$ 8.146 milhões),
refletindo, principalmente, os reajustes salariais conforme Acordo Coletivo de Trabalho celebrado no último
trimestre de 2018 e os processos de avanço de nível e promoção 2018 e 2019, assim como a revisão atuarial no
âmbito do plano de saúde e da Petros.
Custos exploratórios
Custos exploratórios para extração de petróleo e gás natural de R$ 3.197 milhões, R$ 1.293 milhões superiores a
2018 (R$ 1.904 milhões), decorrentes dos maiores gastos com projetos sem viabilidade econômica e despesas com
geologia e geofísica, parcialmente compensados por menores multas contratuais de conteúdo local.
Perda no valor de recuperação de ativos - Impairment
Perda por impairment de ativos de R$ 11.630 milhões, R$ 3.941 milhões superior a 2018 (R$ 7.689 milhões), em
função, principalmente, das maiores perdas nos campos de produção de óleo e gás no Brasil, refletindo a revisão
de expectativa da curva de Brent, acarretando em menores volumes de reservas, com a consequente antecipação
do corte econômico e aumento do ativo de abandono, impactando os fluxos de caixa dos campos; maior perda no
2º trem da RNEST, devido à postergação da provisão de entrada em operação; provisão de impairment da UFN III,
refletindo a ausência de intenção da Companhia em completar a obra e ausência de ofertas firmes de venda;
compensadas em parte pelas perdas de impairment ocorridas em 2018, principalmente, dos campos de produção
E&P no exterior, em razão da venda de ativos de E&P da PAI no Golfo do México; e reversão de perdas
relacionadas ao conjuntos de navios da Transpetro, em virtude do aumento nas projeções do câmbio R$/US$ do
Plano Estratégico 2020-24, em comparação ao ano anterior, ocasionando um efeito positivo na geração de caixa
da UGC (preços dos fretes são cotados em dólar), comparada à perda registrada em 2018.
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Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Outras receitas operacionais de R$ 4.742 milhões, R$ 26.387 milhões inferiores, quando comparada às despesas
em 2018 (R$ 21.645 milhões), com destaque para:


maiores ganhos líquidos com alienação e baixa de ativos no montante de R$ 22.725 milhões, em função:
i) ganho com alienação da TAG;
ii) ganho com a venda dos campos de Pargo, Carapeba e Vermelho (R$ 3.241 milhões);
iii) ganho com alienação do Polo Riacho da Forquilha (34 campos terrestres na Bacia Potiguar) (R$ 909
milhões);
iv) despesa com ajuste do preço final de venda de 25% da participação em Roncador em 2018;
v) ganho com alienação na venda de empresas de distribuição no Paraguai (R$ 531 milhões);
vi) ganho pela venda das áreas de Lapa, Iara e Carcará em 2018 (R$ 3.223 milhões); e
vii) perda na alienação do campo de Tartaruga Verde e Módulo III de Espadarte (R$ 303 milhões).



menor provisão para perdas e contingências com processos judiciais (R$ 6.013 milhões), em função,
principalmente:

i) provisão referente ao acordo com a ANP sobre a unificação de campos do Parque das Baleias em 2018;
ii) acordos para encerramento das investigações com autoridades nos EUA em 2018;
iii) provisão em virtude de arbitragens nos EUA sobre contrato de prestação de serviço de perfuração vinculado ao
navio-sonda Titanium Explorer (Vantage) em 2018;
iv) menor despesa com variação cambial sobre a exposição passiva em dólar da Class Action, em virtude da menor
desvalorização do real frente ao dólar entre os períodos, com encerramento definitivo do acordo ocorrido em
setembro/2019;
v) provisão referente à arbitragem de quotistas da Sete Brasil em 2019.
Compensados parcialmente pela:
vi) reversão de provisão devido à adesão ao programa de anistia com o Estado do Rio de Janeiro em 2018 (R$
1.215 milhões);
vii) provisão em função do acidente ambiental ocorrido no Estado do Paraná – OSPAR (oleoduto Santa Catarina –
Paraná) (R$ 595 milhões).


menor despesa com adesão ao Plano de Carreiras e Remuneração (PCR) da Petrobras (R$ 1.149 milhões);



despesa em função de Acordos de Individualização da Produção (AIPs), que preveem equalizações de
gastos e volumes de produção referentes aos campos de Sapinhoá, Lula, Tartaruga Verde, Berbigão e
Sururu em 2018 (R$ 1.064 milhões);



despesa com desmantelamento de áreas, comparada ao resultado positivo do ano anterior (R$ 3.002
milhões);



menor ressarcimento de recursos recuperados pela Operação Lava Jato (R$ 927 milhões); e



maior despesa com programa de desligamento voluntário (PDV) (R$ 799 milhões).

Resultado Financeiro Líquido
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Resultado financeiro líquido negativo de R$ 34.459 milhões, R$ 10.961 milhões superior a 2018 (R$ 23.498
milhões), em razão de:
i) Acréscimo de R$ 10.841 milhões nas despesas financeiras líquidas, com destaque para:


maiores despesas de juros relacionados a arrendamentos mercantis (R$ 5.937 milhões), refletindo os
efeitos da adoção do IFRS 16;



maiores custos líquidos (ágio/deságio) com recompra de títulos de dívidas no mercado de capitais (R$
2.346 milhões);



menor ganho decorrente dos acordos assinados referente ao setor elétrico (R$ 2.330 milhões);



menores juros capitalizados (R$ 1.334 milhões), em razão do menor saldo de ativos em construção;



acréscimo dos juros sobre desmantelamento de áreas (R$ 762 milhões), em razão do maior saldo a
abandonar;



custos com deságio referente à antecipação de recebíveis do setor elétrico (R$ 509 milhões);



menores despesas com financiamentos (R$ 2.468 milhões), devido, principalmente, ao menor
endividamento médio, ocasionando menores despesas com juros;

ii) Variação monetária e cambial negativa, maior em R$ 120 milhões, ocasionada por:


menor apreciação do dólar sobre a exposição ativa média em euro, comparada ao ano anterior;



maior reclassificação da variação cambial negativa acumulada no patrimônio líquido para o resultado pela
realização das exportações protegidas no âmbito da contabilidade de hedge; e



compensados parcialmente pela menor despesa com variação cambial do dólar frente à libra.

Resultado de participações em investidas
Resultado de participação em investimentos positivo de R$ 547 milhões, R$ 1.373 milhões inferior a 2018 (R$
1.920 milhões), em virtude, em grande parte, do menor resultado apurado na Braskem (R$ 1.945 milhões),
refletindo as provisões relacionadas a ações judiciais, compensado em parte pelo resultado positivo apurado na
BR Distribuidora (R$ 447 milhões), em função do follow-on ocorrido em julho/2019.
Imposto de renda e contribuição social
Despesa de imposto de renda e contribuição social de R$ 16.400 milhões, R$ 938 milhões superior a 2018 (R$
15.462 milhões), em razão, principalmente, do maior resultado antes dos impostos e pelas baixas de ativos fiscais
diferidos na Holanda, compensados, em parte, pelo maior benefício fiscal decorrente dos maiores valores
distribuídos de Juros sobre Capital Próprio (JCP), impactando a alíquota efetiva para 34,7% em 2019 (39,7% em
2018).
Lucro Líquido das operações continuadas
Lucro líquido operação descontinuada de R$ 10.128 milhões, superior R$ 6.935 milhões, em relação a 2018 (R$
3.193 milhões) decorrente do follow-on da BR Distribuidora, que gerou um ganho de R$ 13.948 milhões, sendo R$
7.414 milhões relacionados aos efeitos da remensuração da parcela remanescente e efeito líquido de R$ 9.251
milhões após os tributos.
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ANÁLISE PATRIMONIAL
Balanço Patrimonial Consolidado - Em milhões de reais
Análise Vertical %
Ativo

31/12/20

31/12/19

Análise Horizontal %

31/12/18

31/12/20 x 31/12/19
31/12/20

31/12/19

31/12/19 x 31/12/18

31/12/18
R$

%

R$

%

Circulante
Caixa e equiv.
de caixa
Títulos e
valores
mobiliários
Contas a
receber,
líquidas
Estoques
Imposto de
renda e
contribuição
Impostos e
contribuições
Depósitos
vinculados à
Class Action
Outros ativos
circulantes
Ativos classif.
como
mantidos para
venda
Total do
Ativo
Circulante
Não
circulante
Realizável a
longo prazo
Contas a
receber,
líquidas
Títulos e
valores
mobiliários
Depósitos
judiciais
Imposto de
renda e
contribuição
social
diferidos
Impostos e
contribuições
Adiantamento
a
fornecedores
Outros ativos
realizáveis a
longo prazo
Total do Ativo
Realizável a
Longo Prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do
Ativo Não
Circulante

60.856

29.714

53.854

6,2

3,2

6,3

31.142

104,8%

(24.140)

(44,8%)

3.424

3.580

4.198

0,3

0,4

0,5

(156)

(4,4%)

(618)

(14,7%)

24.584

15.164

22.264

2,5

1,6

2,6

9.420

62,1%

(7.100)

(31,9%)

29.500

33.009

34.822

3,0

3,6

4,0

(3.509)

(10,6%)

(1.813)

(5,2%)

2.170

10.050

2.863

0,2

1,1

0,3

(7.880)

(78,4%)

7.187

251,0%

11.313

4.237

5.020

1,1

0,5

0,6

7.076

(167,0%)

(783)

(15,6%)

-

-

7.287

0,0

0,0

0,8

-

-

(7.287)

(100,0%)

6.395

6.014

5.758

0,6

0,6

0,7

381

6,3%

256

4,4%

4.081

10.333

7.450

0,4

1,1

0,9

(6.252)

(60,5%)

2,793

37,0%

143.323

112.101

143.606

14,4

12,1

16,7

30.222

27,0%

(31.505)

(21,9%)

13.675

10.345

21.281

1,4

1,1

2,5

3.330

32,2%

(10.936)

(51,4%)

227

232

205

0,0

0,0

0,0

(5)

(2,2%)

27

13,2%

37.838

33.198

26.003

3,8

3,6

3,0

4.640

14,0%

7.195

27,7%

33.524

5.593

10.384

3,4

0,6

1,2

27.931

499,4%

(4.791)

(46,1%)

16.411

15.877

16.959

1,7

1,7

1,6

534

3,4%

(1.082)

(6,4%)

748

1.313

2.575

0,1

0,1

0,3

(565)

(43,0%)

(1.282)

(49,0%)

2.551

4.748

8.071

0,3

0,5

1,3

(2.197)

(46,3%)

(3.323)

(41,2%)

104.974

71.306

85.478

10,6

7,7

9,9

33.668

47,2%

(14.172)

(16,6%)

17.010

22.166

10.690

1,7

2,4

1,2

(5.156)

(23,3%)

11.476

107,4%

645.434

641.949

609.829

65,4

69,3

70,9

3.485

0,5%

32.120

5,3%

77.678

78.489

10.870

7,9

8,5

1,3

(811)

(1,0%)

67.619

622,1%

845.096

813.910

716.867

85,6

87,9

83,3

31.186

3,8%

97.043

13,5%
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Total do Ativo

987.419

926.011

860.473

100,00

100,00

100,0

61.408

6,6%

65.538

7,6%

Balanço Patrimonial Consolidado (cont.)
Análise Vertical %
Passivo

31/12/20

31/12/19

Análise Horizontal %

31/12/18

31/12/20 x 31/12/19
31/12/20

31/12/19

31/12/19 x 31/12/18

31/12/18

R$

%

R$

%

Circulante
Fornecedores

35.645

22.576

24.516

3,6

2,4

2,8

13.069

57,9%

(1.940)

(7,9%)

Financiament
os

21.751

18.013

14.207

2,2

1,9

1,7

3.738

20,8%

3.806

26,8%

29.613

23.126

89

3,0

2,5

0,0

6.487

28,1%

23.037

25.884,3%

1.029

1.114

817

0,1

0,1

0,1

(85)

(7,6%)

297

36,4%

13.696

13.800

13.778

1,4

1,5

1,6

(104)

(0,8%)

22

0,2%

4.457

6.278

4.296

0,5

0,7

0,5

(1.821)

(29,0%)

1.982

46,1%

10.150

6.632

6.426

1,0

0,7

0,5

3.518

53,0%

206

3,2%

8.049

3.577

3.137

0,8

0,4

0,3

4.472

125,0%

440

14,0%

-

-

13.493

0,0

0,0

0,9

-

-

(13.493)

(100,0%)

-

-

3.034

0,0

0,0

0,4

-

-

(3.034)

(100,0%)

8.338

7.947

9.467

0,8

0,9

1,0

391

4,9%

(1.520)

(16,1%)

3.559

13.084

3.808

0,4

1,4

0,2

(9.525)

(72,8%)

9.276

243,6%

136.287

116.147

97.068

13,8

12,5

9,9

20.140

17,3%

19.079

19,7%

258.287

236.969

311.954

26,2

25,6

40,6

21.318

9,0%

(74.985)

(24,0%)

82.897

73.053

626

8,4

7,9

0,1

9.844

13,5%

74.427

11.569,8%

1.853

2.031

2.139

26,2

0,2

0,3

(178)

(8,8%)

(108)

(5,0%)

1.015

7.095

2.536

0,1

0,8

0,5

(6.080)

(85,7%)

4.559

179,8%

75.454

103.213

85.012

7,6

11,1

8,3

(27.759)

(26,9%)

18.201

21,4%

11.427

12.546

15.202

1,2

1,4

1,9

(1.119)

(8,9%)

(2.656)

17,5%

97.595

70.377

58.637

9,9

7,6

5,6

27.218

38,7%

11.740

20,0%

11.454

5.443

3.756

1,2

0,6

0,4

6.011

110,4%

1.687

44,9%

539.982

510.727

479.862

54,7

55,2

57,7

29.255

5,7%

30.865

6,4%

Arrendament
os
Imp.de renda
e contrib.
Social
Impostos e
contribuições
Dividendos
propostos
Salários,
férias,
encargos e
particip.
Planos de
pensão e
saúde
Provisão para
processos
judiciais e
administrativ
os
Acordo com
autoridades
norte
americanas
Outras contas
e despesas a
pagar
Passivos
assoc. a
ativos classif.
como p/
venda
Total do
Passivo
Circulante
Não
Circulante
Financiamento
s
Arrendament
os
Impostos e
contribuições
Imp. de
renda e
contribuição
social
diferidos
Planos de
pensão e
saúde
Provisão para
proc.
Judiciais e
administrativ
os
Provisão para
desmantel.
de áreas
Outras contas
e desp. a
pagar
Total do
Passivo Não
Circulante
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Patrimônio
Líquido
Capital social
realizado
Trans. de
capital
Reserv. de
lucros
Outros result.
abrangentes
Atribuído aos
acionistas
não
controladores
Total do
Patrimônio
Líq.
Total do
Passivo

205.432

205.432

205.432

20,80

22,2

24,7

-

-

-

-

2.449

2.449

2.458

0,2

0,3

0,3

-

-

-

-

127.512

124.829

95.364

12,9

13,5

9,3

2.683

2,1%

-

-

(26.983)

(37.169)

(26.029)

(2,7)

(4,0)

(2,6)

10.186

(27,4%)

(11.140)

42,8%

2.740

3.596

6.318

0,3

0,4

0,7

(856)

(23,8%)

(2.722)

(43,1%)

311.150

299.137

283.543

31,5

32,3

32,4

12.013

4,0%

15.594

5,5%

987.419

926.011

860.473

100,00

100,00

100,00

61.408

6,6%

65.538

7,6%

Análise do Ativo Consolidado
Exercício de 2020 X 2019
As principais variações do ativo consolidado se encontram abaixo descritas:
Caixa e equivalentes de caixa
Acréscimo de R$ 31.142 milhões, decorrente principalmente, dos recursos constituídos substancialmente
proporcionados por uma geração de caixa operacional de R$ 148.106 milhões, recebimentos pela venda de ativos
e de participações de R$ 10.212 milhões, e por uma série de medidas para redução de desembolso e preservação
do caixa no cenário de incertezas da pandemia, a fim de reforçar a solidez financeira e resiliência dos negócios
da companhia. O efeito cambial sobre os saldos de caixa e equivalente de caixa decorrentes de aplicações no
exterior foi de R$ 8.323 milhões.
As principais aplicações destes recursos no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram para cumprimento
do serviço da dívida, líquida das captações através da oferta de títulos no mercado internacional, incluindo prépagamentos de empréstimos no mercado bancário nacional e internacional, recompra e resgate de títulos no
mercado de capitais internacional, e amortizações de arrendamentos, no total de R$ 94.659 milhões, e a
realização de investimentos no montante de R$ 35.586 milhões.
Contas a receber, líquidas – Circulante e Não Circulante
O aumento de R$ 12.750 milhões teve como principais motivos, a valores a serem recebidos de parceiros em
consórcios de E&P, relacionados à nacionalização das plataformas P-52, P-54, P-55 e P-62, adquiridas pela
Petrobras no âmbito da migração dos ativos anteriormente de propriedade de empresas sediadas na Holanda, em
função das alterações introduzidas pela Lei 13.586 de 2017.
Estoques
Redução de R$ 3.509 milhões, destacando-se o estoque de petróleo e derivados, decorrente dos ajustes ao valor
realizável líquido que impactaram principalmente o primeiro e segundo trimestres de 2020, em função da
expressiva redução dos preços do petróleo e de seus derivados no mercado, decorrente da Covid-19 e do choque
de preços do petróleo. Em 31 de dezembro de 2020, houve constituição de provisão de R$ 1.518 milhões (R$ 68
milhões em 31 de dezembro de 2019).
Imposto de renda e contribuição social
A redução de R$ 7.880 milhões reflexo, principalmente, pela utilização dos créditos fiscais resultantes do
processo de apuração de IRPJ e CSLL, além dos respectivos saldos negativos relativo aos anos calendário 2018 e
2019 para compensações com PIS/COFINS/CIDE a recolher.
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Impostos e contribuições - Circulante e Não circulante
O aumento de R$ 7.610 milhões em função, principalmente, pelos efeitos do reconhecimento dos valores das
contribuições do PIS e da COFINS pagas a maior em razão da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições
do PIS e da COFINS, justificada pela decisão favorável e definitiva acerca da recuperação.
Ativos classificados como mantidos para venda / Passivos associados a ativos classificados como mantidos
para venda
Menores ativos classificados como mantidos para venda, e respectivos passivos, principalmente, pelas baixas por
alienação dos ativos relativos aos campos de Pampo e Enchova e do Campo de Baúna.
Depósitos judiciais
O aumento no valor de R$ 4.640 milhões refere-se principalmente a depósitos judiciais realizados em 2020 no
montante de R$ 4.672 milhões, incluindo: (i) R$ 1.446 milhões referentes a afretamento de plataformas pela
discussão jurídica relacionada a incidência do IRRF; (ii) R$ 1.469 milhões referentes a IRPJ e CSLL pela não adição
dos lucros de controladas e coligadas domiciliadas no exterior à base de cálculo do IRPJ e CSLL; (iii) R$ 1.130
milhões referentes a Unificação de Campos (Cernambi, Tupi, Tartaruga Verde e Tartaruga Mestiça); (iv) R$ 421
milhões de depósito em garantia no exterior para ação de arresto de navio; e (v) R$ 359 milhões referentes à
cobrança de IRPJ e CSLL em razão da dedução de despesas pelo aporte no Plano Petros.
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
Acréscimo de R$ 27.931 milhões no ativo fiscal diferido, decorre, principalmente, do aumento do valor do
impairment e do contas a receber/pagar, empréstimos, financiamentos e contratos de arrendamento, em função,
da variação cambial significativa ocorrida no período.
Outros ativos realizáveis a longo prazo – Circulante e Não Circulante
A redução de R$ 1.816 milhões se deve, principalmente, as menores despesas antecipadas referentes as baixas de
contratos de bens nacionalizados relacionados a equipamentos e plataformas.
Investimentos
A redução de R$ 5.156 milhões decorre, principalmente, pelos desinvestimentos ocorridos na TAG e pelos
menores resultados de participação na Braskem e BR Distribuidora.
Imobilizado
O aumento no valor de R$ 32.120 milhões teve como destaque principal os investimentos realizados para o
desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural, prioritariamente no pré-sal. Em 2020,
destaca-se ainda a entrada em operação do FPSO P-70, sistema de produção localizado no campo de Atapu.
Intangível
A redução de R$ 811 milhões decorre, principalmente, das maiores despesas com projetos sem viabilidade
econômica, devido, principalmente, à baixa de bônus de assinatura do bloco exploratório de Peroba.

Análise do Ativo Consolidado
Exercício de 2019 X 2018
As principais variações do ativo consolidado se encontram abaixo descritas:
Caixa e equivalentes de caixa
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A redução de R$ 24.140 milhões teve como principais motivos: cumprimento do serviço da dívida, incluindo prépagamentos, e amortizações de arrendamentos no total de R$ 145.373 milhões, além dos investimentos nos
segmentos de negócio no montante de R$ 97.151 milhões. Essas aplicações foram substancialmente
proporcionadas por uma geração de caixa operacional de R$ 101.766 milhões, recebimentos pela venda de ativos
e de participações de R$ 41.049 milhões, revisão da cessão onerosa de R$ 34.414 milhões, captações de R$ 29.156
milhões, e pelo efeito cambial sobre os saldos de caixa e equivalente de caixa de R$ 8.397 milhões.
Contas a receber, líquidas – Circulante e Não Circulante
A redução de R$ 18.036 milhões teve como principais motivos os recebimentos relacionados ao setor elétrico, no
valor de R$ 15.800 milhões, devido ao contrato de cessão de direitos creditórios assinado com o Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios, antecipação de pagamentos pela Eletrobras, pelos recebimentos dos
faturamentos ocorridos em 2019 para recebíveis relacionados aos Instrumentos de Assunção de Dívidas e pela
transferência dos recebíveis da BR para ativos mantidos para venda.
Adicionalmente, ocorreu o recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio de diversas empresas no valor
de R$ 1.188 milhões e do programa de subvenção econômica a comercialização do óleo diesel, no valor de R$
1.550 milhões.
Estoques
Redução de R$ 1.813 milhões, destacando-se o estoque de petróleo e derivados, em função do decréscimo dos
custos unitários médios, compensado parcialmente por maiores importações de materiais e suprimentos, para
atendimento à operação.
Imposto de renda e contribuição social
O aumento de R$ 7.187 milhões decorre, principalmente ao incentivo fiscal do aproveitamento da despesa de
depreciação de ativos de desenvolvimento da produção de forma acelerada a 2,5 vezes, conforme nova regulação
do imposto de renda, e benefício fiscal sobre remuneração a acionistas aprovada na forma de juros sobre capital
próprio.
Depósitos vinculados à Class Action
A Petrobras (juntamente com sua subsidiária Petrobras Global Finance B.V. PGF) concordou em pagar US$ 2.950
milhões, em duas parcelas de US$ 983 milhões e uma última parcela de US$ 984 milhões, que foram depositadas,
respectivamente, em 1º de março de 2018, 2 de julho de 2018 e 15 de janeiro de 2019.
A redução de R$ 7.297 milhões deve-se à autorização realizada em 24 de setembro de 2019 pela Corte Distrital,
do início da distribuição dos valores depositados na conta designada pelo autor-líder aos investidores que tiveram
os seus pleitos admitidos pelo administrador judicial ou Corte Distrital. Como consequência, as três parcelas
depositadas na conta designada pelo autor-líder da Ação Coletiva foram integralmente revertidas para a
obrigação constituída, em função do encerramento da ação coletiva.
Ativos classificados como mantidos para venda / Passivos associados a ativos classificados como mantidos
para venda
Maiores ativos classificados como mantidos para venda, e respectivos passivos, pelas vendas de ativos relativos ao
campo de Baúna, polos de Pampo e Enchova, campos na Bacia Potiguar, campo de Frade e venda da Liquigás
Distribuidora S.A.
Depósitos judiciais
O aumento no valor de R$ 7.195 milhões refere-se principalmente a depósitos judiciais de natureza fiscal, no
valor de R$ 6.203 milhões, com destaque para: (i) R$ 2,8 bilhões referentes a afretamento de plataformas pela
discussão jurídica relacionada a incidência do IRRF; (ii) R$ 1,8 bilhão referente a IRPJ e CSLL pela não adição dos

PÁGINA: 408 de 759

Formulário de Referência - 2021 - PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS

Versão : 21

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais
lucros de controladas e coligadas domiciliadas no exterior à base de cálculo do IRPJ e CSLL; (iii) R$ 0,7 bilhão
referente a questionamentos da ANP sobre diferenças no cálculo de royalties e participação especial; (iv) R$ 0,7
bilhão referente ao processo de natureza cível relacionado ao crédito de IPI. Estes depósitos foram parcialmente
compensados, principalmente, pela operação de venda de participação na Petrobras Distribuidora.
Outros ativos realizáveis a longo prazo – Circulante e Não Circulante
A redução de R$ 3.067 milhões se deve ao desinvestimento na Petrobras Distribuidora S.A. e de ativos vinculados
ao campo de Tartaruga Verde e do Módulo III de Espadarte, baixas de contrato vinculados a ativos nacionalizados
e de menores custos de desmobilização e docagem.
Investimentos
O aumento de R$ 11.476 milhões decorre principalmente pelos desinvestimentos ocorridos na TAG e BR
Distribuidora, que passaram a ser coligadas.
Imobilizado
O aumento no valor de R$ 32.120 milhões teve como principal motivo a adoção inicial IFRS 16 – Leases, R$
102.970 milhões – conforme explicado em Arrendamentos Mercantis, na análise do passivo consolidado, adições de
R$ 41.594 milhões e constituição/revisão de estimativa de desmantelamento de áreas de R$ 22.633 milhões,
compensado pela depreciação de R$ 63.518 milhões e transferências para mantidos venda de R$ 35.037 milhões e
revisão de cessão onerosa de R$ 34.238 milhões.
Intangível
O aumento de R$ 67.619 milhões decorre da aquisição de direitos de exploração de petróleo, conforme detalhado
a seguir: (i) em excedente de Cessão Onerosa do campo de Búzios no valor de R$ 63.141 milhões e R$ 1.766
milhões no campo de Itapu; (ii) em partilha de produção no campo de Aram localizado nas Bacia de Santos no
valor de R$ 4.040 milhões; e (iii) no regime de concessão o bloco C-M-477 em águas profundas de Campos no valor
de R$ 1.431 milhões, compensados por transferências ocorridas no exercício de R$ 1.053 milhões.

Análise do Passivo Consolidado
Exercício de 2020 X 2019
As principais variações do passivo consolidado, conforme abaixo descrito:
Financiamentos

(1)–

Circulante e Não Circulante

O aumento no valor de R$ 25.056 milhões decorre, principalmente, das captações no período, do ajuste
acumulado de conversão - CTA e das variações cambiais e monetárias, que superaram o pré-pagamento de dívidas
e a recompra de títulos.
Arrendamento

(1)

– Circulante e Não Circulante

O aumento de R$ 16.031 milhões, dos quais, R$ 14.571 milhões referente a remensuração de novos contratos, R$
6.813 milhões a encargos incorridos no período, R$ 15.113 milhões a variações monetárias e cambiais e R$ 9.901
milhões aos ajustes acumulados de conversão – CTA, compensados por R$ 29.924 milhões em pagamentos
ocorridos no período.
Embora o endividamento bruto em reais tenha aumentado em 12%, devido à desvalorização do Real frente ao
dólar, em 2020 a companhia reduziu o endividamento bruto em dólar em US$ 11,6 bilhões, finalizando o ano com
US$ 75,5 bilhões (US$ 87,1 bilhões em 31 de dezembro de 2019).
(1)

Dividendos propostos
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A redução de R$ 1.821 milhões, reflete basicamente o pagamento de R$ 6.209 referente aos juros sobre o capital
próprio aprovados em 2019 e dividendos complementares de 2019, compensados em parte pela proposta de
dividendos mínimos obrigatórios de 2020 para as ações preferenciais no montante de R$ 4.411 milhões.
Os dividendos adicionais propostos de 2020, no valor de R$ 5.861 milhões, estão destacados numa conta do
patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020 até que a proposta seja aprovada na Assembleia Geral Ordinária
de 2021, quando serão reconhecidos como passivo.
Plano de pensão e saúde – Circulante e Não Circulante
A redução de R$ 23.287 milhões, decorre, principalmente, do ganho reconhecido no resultado R$ 7.215 milhões,
impactada pelo efeito positivo da alteração da regra de custeio do plano de saúde compensada em parte pela
despesa atuarial, dos ganhos de remensuração de R$ 12.853 milhões, tendo em vista a revisão intermediária
reconhecida no PL, e do pagamento das contribuições R$ 5.433 milhões.
Provisão para desmantelamento
O aumento na provisão para desmantelamento de áreas de R$ 27,218 bilhões, deve-se, principalmente, ao reflexo
do Plano Estratégico 2021-2025 e a revisão de premissas técnicas, destacando os principais fatores: (i) aumento
de R$ 20,5 bilhões atribuível à desvalorização do Real frente ao Dólar norte americano; (ii) aumento de R$ 11,6
bilhões decorrente da antecipação do cronograma de abandono em alguns campos, principalmente nos campos de
Tupi, Marlim Sul, Roncador e Jubarte, dado que a mudança de cenários em 2020 antecipou o ano de corte das
concessões em função de os projetos de substituição de algumas Unidades de Produção terem se tornado não
econômicos; (iii) aumento de R$ 0,7 bilhão em função da redução da taxa de desconto ajustada ao risco de 4,22%
a.a. em 2019 para 4,15% a.a. em 2020, refletindo uma melhora na percepção de risco no panorama mundial; e
(iv) redução de R$ 6,7 bilhões em função da revisão de premissas técnicas de poços e equipamentos.
Provisão para processos judiciais e administrativo
Redução na provisão para processos judiciais de R$ 1.119 milhões, em função, principalmente, das alterações
ocorridas nos seguintes casos: (i) redução de R$ 2.991 milhões referente a litígios de natureza cível envolvendo
questões contratuais, predominantemente em função de acordos; e (ii) redução de R$ 331 milhões referente a
acordo homologado no STF em reclamação por indenização de lucro cessante em processo movido por Sergás e
pelo Estado de Sergipe; compensados principalmente por: (iii) R$ 509 milhões na provisão de litígios de natureza
cível envolvendo questões contratuais; (iv) R$ 390 milhões na provisão para pleito envolvendo contrato de
engenharia em refinaria; (v) R$ 508 milhões pela transferência para perda provável em ações de multas
ambientais relacionadas à operação da companhia; (vi) R$ 181 milhões pela transferência para perda provável em
ação de cobrança de ICMS em operações de consumo interno do refino; e (vii) R$ 477 milhões de multas na esfera
estadual relativas às obrigações acessórias.
Patrimônio Líquido
O aumento no valor de R$ 12.013 milhões reflete: (i) o lucro atribuível aos acionistas da Petrobras no período no
montante de R$ 7.108 milhões; (ii) outros resultados abrangentes de R$ 10.172 milhões, impactado devido,
basicamente, pelos efeitos do ajuste acumulado de conversão em investidas e ganhos atuariais com planos de
benefícios definidos, compensado, em parte, pelos resultados não realizados com hedge de fluxo de caixa
exportações. Esses efeitos foram compensados em parte pela destinação dos dividendos mínimos obrigatórios de
2020 (R$ 4.411 milhões).

Análise do Passivo Consolidado
Exercício de 2019 X 2018
Financiamentos – Circulante e Não Circulante
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A redução no valor de R$ 71.179 milhões decorre, principalmente, do pré-pagamento de dívidas e recompra de
títulos, que superaram as captações no período, conforme descrito nos itens 10.1.d e 10.1.f.
Financiamento por Arrendamento – Circulante e Não Circulante
O aumento de R$ 95.464 milhões, dos quais R$ 102.970 milhões referem-se à adoção do IFRS 16 - Leases, que
passou a vigorar a partir do exercício iniciado em 1º de janeiro de 2019, contendo princípios para identificação,
reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de arrendamentos, R$ 9.100 milhões referente a
remensuração de novos contratos, R$ 5.975 milhões referente a encargos incorridos no período, R$ 2.458 milhões
referentes a variações monetárias e cambiais, compensados por R$ 20.827 milhões em pagamentos ocorridos no
período e R$ 5.553 milhões referente a transferência para ativos mantidos para venda.
Dividendos propostos
Aumento de R$ 1.982 milhões, reflete basicamente a proposta de dividendos de 2019 (R$ 10.682 milhões),
compensada por antecipações de juros sobre capital próprio no ano, de R$ 3.913 milhões, pagamento relativo a
dividendos do exercício de 2018 e imposto de renda a pagar sobre juros sobre capital próprio de acionistas não
isentos, no valor de R$ 538 milhões.
Plano de pensão e saúde – Circulante e Não Circulante
O aumento de R$ 18.641 milhões decorre, principalmente, do cálculo atuarial de 2019, que reflete as variações
nas premissas financeiras impactadas pela redução da taxa de desconto, compensada pelo ganho atuarial nas
premissas por experiência no plano de saúde, com registo de perdas de R$ 23.011 milhões. Esse aumento foi
parcialmente compensado por reclassificação do saldo da BR Distribuidora (R$ 4.908 milhões), pagamentos de
benefícios (R$ 3.551 milhões), termo de compromisso financeiro (R$ 3.938 milhões) e juros líquidos sobre
passivos/ativos de R$ 7.018 milhões.
Provisão para desmantelamento
O aumento na provisão para desmantelamento de áreas de R$ 11.740 milhões, deve-se, principalmente, pela a
revisão da provisão (R$ 23 bilhões), em função, principalmente, dos seguintes fatores: (i) aumento de R$ 5 bilhões
atribuível à depreciação do real frente ao dólar norte americano, com impacto direto nos custos em dólar; (ii)
aumento de R$ 7 bilhões decorrente da antecipação do cronograma de abandono em alguns projetos; (iii)
aumento de R$ 7 bilhões em função da redução da taxa de desconto ajustada ao risco de 5,17% a.a. em 2018 para
4,22% a.a. em 2019, devido à melhora na percepção risco do país no mercado; (iv) aumento de R$ 5 bilhões em
função da revisão de estimativas de poços e equipamentos e da diminuição do ano médio de abandono de alguns
campos de produção. Esse aumento foi parcialmente compensado reclassificação do saldo de campos em que
houve desinvestimento (R$ 12.261 milhões).
Provisão para processos judiciais e administrativos – Circulante e Não Circulante
Redução na provisão para processos judiciais de R$ 15.647 milhões, em função, principalmente, do pagamento do
acordo da Class Action (R$ 13.493 milhões), do pagamento referente ao processo arbitral do navio-sonda Titanium
Explorer (R$ 3.576 milhões) e do processo tributário sobre Parque das Baleias (R$ 2.700 milhões), compensados
parcialmente por provisão relativa a litígios envolvendo a empresa Sete Brasil (R$ 2.828 milhões).
Acordo com autoridades nortes americanas
Houve liquidação do saldo, com depósito classificado no ativo em Depósitos vinculados à Class Action.
Passivo de Imposto de renda e contribuição social diferidos - líquidos
Aumento de R$ 9.150 milhões relacionado, principalmente, à depreciação acelerada para ativos dedicados à
exploração e desenvolvimento da produção de campos de E&P, ao ganho na remensuração na venda da BR e às
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transferências relativas a empresas disponíveis para venda, compensados parcialmente pelo reconhecimento no
patrimônio líquido do efeito de benefícios concedidos a empregados.
Patrimônio Líquido
O aumento no valor de R$ 15.594 milhões reflete o lucro atribuível aos acionistas da Petrobras no período (R$
40.970 milhões), compensado por:
• outros resultados abrangentes de R$ 11.026 milhões, impactado pelas perdas atuariais com planos de
benefícios definidos (R$ 16.876) e pelos efeitos do hedge de fluxo de caixa de exportação (R$ 707
milhões), compensado em parte pelo ajuste acumulado de conversão de R$ 6.286 milhões; e
• distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio de R$ 11.740 milhões.
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a)

Resultados das operações do emissor, em especial:
i.

Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

As receitas advêm de:


vendas locais, que consistem em vendas de derivados de petróleo (tais como: óleo diesel, gasolina,
querosene de aviação (QAV), nafta, óleo combustível, gás liquefeito de petróleo, gás natural, energia
elétrica, renováveis e nitrogenados) e receitas de direitos não exercidos;



vendas para exportação, que consistem principalmente de vendas de petróleo bruto, óleo combustível e
outros derivados;



vendas nas unidades internacionais; e



outras receitas, incluindo serviços, rendas com investimentos e ganhos cambiais.

No período de janeiro a dezembro de 2020, a receita operacional líquida totalizou R$ 272.069 milhões,
apresentando um decréscimo de 10% em relação ao montante de R$ 302.245 milhões verificado no mesmo
período de 2019.
No período de janeiro a dezembro de 2019, a receita operacional líquida totalizou R$ 302.245 milhões,
apresentando um decréscimo de 2,6% em relação ao montante de R$ 310.255 milhões verificado no mesmo
período de 2018 (valores reapresentados em 2019).
Individualmente, o produto mais importante em termos de geração de receita no período de janeiro a dezembro
de 2020 foi diesel, assim como nos exercícios sociais de 2019 e 2018.
RECEITAS DE VENDAS POR PRODUTO (R$ milhões)

2020

2018
Reapresentado

2019

(1)

Diesel

70.984

90.770

86.401

-

-

5.461

Gasolina

32.074

38.710

42.706

Gás liquefeito de petróleo (GLP)

17.347

16.400

16.380

Querosene de aviação (QAV)

6.965

15.113

15.430

Nafta

8.470

6.579

9.017

Óleo combustível (incluindo bunker)

4.016

4.038

4.541

13.945

13.453

13.809

153.801

185.063

193.745

18.485

23.379

19.904

296

960

1.343

Receitas de direitos não exercidos (breakage)

2.283

2.539

2.470

Eletricidade

5.635

5.196

7.549

Subvenção de Diesel

Outros derivados de petróleo
Subtotal de derivados
Gás natural
Renováveis e nitrogenados

Serviços e outros

4.182

3.692

4.916

Mercado interno

184.682

220.829

229.927

80.229

71.612

56.111

Exportações
Vendas no exterior
Mercado externo
Receitas de vendas

7.158

9.804

24.217

87.387

81.416

80.328

272.069

302.245

310.255

(1)Valores reapresentados em 2019, devido à operação descontinuada relativa à BR Distribuidora, conforme seção 10.3.
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ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
O principal fator que levou ao aumento do resultado operacional no exercício findo em 31 de dezembro de 2020,
quando comparado ao mesmo período de 2019, foi a queda do Brent, o maior impairment, menores ganhos com
desinvestimentos e desvalorização do real em relação ao dólar americano.
Por outro lado, as iniciativas que aumentaram a resiliência, a eficiência e a continuidade do trabalho de redução
do endividamento contribuíram para compensar parcialmente os impactos da crise, como se pode verificar pela
reversão de gastos passados do plano de saúde, decorrente da revisão de obrigações futuras da empresa, pelos
ganhos com a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, pelas menores despesas gerais e
administrativas, pelas menores contingências e pelos menores juros sobre dívidas.
O principal fator que levou ao aumento do resultado operacional no exercício findo em 31 de dezembro de 2019,
quando comparado ao mesmo período de 2018, foi o ganho com alienação de ativos, principalmente pela TAG e
ativos de E&P, aumento das receitas com exportações, redução dos custos de produção e menores contingências.
Esses fatores foram compensados, parcialmente, por um maior impairment, principalmente no 4T19, pelo
aumento de despesas com vendas devido ao pagamento de tarifas para o uso do gasoduto da TAG, pela redução
das receitas no exterior, em função da venda de ativos de E&P da PAI, venda de empresas de distribuição no
Paraguai e da Refinaria de Pasadena, menores preços médios e volume de vendas de derivados no mercado
interno, pela realização de maiores custos com importações e maiores gastos logísticos com exportações,
influenciados pelo efeito da desvalorização do real frente ao dólar.
Os principais fatores que possibilitaram a melhora do resultado operacional no exercício de 2018 em
comparação a 2017, foram os maiores preços dos derivados no mercado interno, principalmente diesel e
gasolina e das exportações, acompanhando o aumento de 31% da cotação do Brent e a depreciação de 14% do
real frente ao dólar. Apesar do maior volume de vendas de diesel, houve queda no volume total das vendas de
derivados no mercado interno em 3% e nas exportações em 10%, em função da menor produção de óleo.
Durante 2018, houve aumento de custos e despesas de vendas, principalmente em função do pagamento de
tarifas para utilização de gasodutos, maiores gastos com participações governamentais e importações e
ocorrência de itens especiais. Houve, ainda, redução das despesas gerais e administrativas.
Por fim, os eventos abaixo impactaram também o resultado da Companhia, a saber:






ganhos com acordos assinados com o setor elétrico;
resultado positivo com desmantelamento de áreas;
perdas com impairment;
perdas com contingências judiciais; e
efeito cambial negativo sobre contingências.

b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de
volumes e introdução de novos produtos e serviços
As receitas de vendas relativas a exportações e as receitas com vendas no mercado interno dos derivados
parametrizados ao mercado internacional são influenciadas por variações da taxa de câmbio e variações das
cotações internacionais do petróleo.
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PRINCIPAIS COTAÇÕES E PREÇOS
MÉDIOS

Exercício findo em 31 de dezembro de
2020

2019

2020 x 2019
(%)

2018

2019 x 2018 (%)

Cotações
Brent médio (US$/bbl)

41,67

64,30

71,04

(35,2)

(9,5)

Dólar médio de venda (R$)

5,16

3,95

3,65

31,1

8,2

Dólar final de venda (R$)

5,20

4,03

3,87

29

1

254,37

296,01

299,70

(14,1)

(1,2)

Indicadores de preços médios
Derivados básicos - mercado interno
(R$/bbl)
Preço de venda – Brasil
Petróleo (US$/bbl)

39,96

(1)

Gás natural (US$/bbl)

61,25

66,66

(34,8)

(8,1)

33,76

46,29

42,87

(27,1)

8

-

-

66,13

-

-

-

-

24,34

-

-

Preço de venda – Internacional
Petróleo (US$/bbl)

(2)

Gás natural (US$/bbl)

(2)

(1) Média dos preços das exportações e dos preços internos de transferência da área de E&P para a área de Refino, Transporte e

Comercialização (RTC).
(2) A partir de 2019 a Companhia não divulga mais preços de petróleo e gás no mercado internacional.

VOLUME TOTAL DE VENDAS
(mil barris/dia)

Exercício findo em 31 de dezembro de
2020

2018
Reapresentado

2019

(1)

2020 x 2019

2019 x 2018 (%)

Diesel

687

725

731

(5,2)

(0,8)

Gasolina

343

378

402

(9,3)

(6,0)

40

39

46

2,6

(15,2)

Nafta

116

82

97

41,5

(15,5)

GLP

235

229

231

2,6

(0,9)

QAV

60

119

123

(49,6)

(3,3)

182

166

157

9,6

5,7

1.663

1.738

1.787

(4,3)

(2,7)

8

7

17

14,3

(58,8)

292

350

345

(16,6)

1,4

1.963

2.095

2.149

(6,3)

(2,5)

957

735

594

30,2

23,7

85

101

236

(15,8)

(57,2)

Total mercado externo

1.042

836

830

24,6

0,7

Total geral

3.005

2.931

2.979

2,5

(1,6)

Óleo combustível

Outros
Total de derivados
Álcoois, nitrogenados renováveis e
outros
Gás natural
Total mercado interno
Exportação de petróleo, derivados e
outros
Vendas internacionais

(1) Valores reapresentados nas demonstrações financeiras de 2019, devido à operação descontinuada relativa à BR Distribuidora,
conforme seção 10.3.
(2) Demonstrações financeiras consolidadas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e período
comparativo, conforme DFP divulgada em 27 de fevereiro de 2018.
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c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros
no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor
Análise de 2020 x 2019
Resultado Operacional
Os principais impactos no resultado operacional, nas variáveis citadas, foram:


Produtos – queda no Brent, com consequente menor preço médio de realização dos derivados, e redução
do preço de energia elétrica – preço de liquidação de diferenças (PLD). Houve também aumento na
receita com exportações, reflexo do volume e devido ao efeito da desvalorização do real frente ao dólar.



Insumos – menores gastos com importações de petróleo e gás natural, influenciados pela queda no Brent e
pelo menor volume.

Resultado Financeiro
O principal impacto das variáveis citadas foi derivado da desvalorização do real frente ao dólar, a gestão da
dívida e a atualização monetária de PIS e Cofins provocada pela exclusão do ICMS de sua base de cálculo.
No exercício findo em 31 de dezembro de
Receitas Financeiras

2020

2020 x 2019
(%)

2019

2.821

5.271

(46,5)

1.017

2.212

(54,0)

−

310

−

417

35

1091,4

1.387

2.714

(48,9)

(31.108)

(27.878)

11,6

Despesas com financiamentos

(18.507)

(19.060)

(2,9)

Despesas com arrendamentos

(6.806)

(5.973)

13,9

Ágio na recompra de títulos de dívida

(6.139)

(3.380)

81,6

4.805

5.250

(8,5)

Atualização financeira da provisão de desmantelamento

(3.251)

(3.128)

3,9

Outros

(1.210)

(1.587)

(23,8)

(21.297)

(11.852)

79,7

(6.834)

(253)

2601,2

(24.308)

(12.397)

96,1

8.886

−

−

959

798

20,2

(49.584)

(34.459)

43,9

Receita com aplicações financeiras e títulos públicos
Ganhos com acordos assinados (setor elétrico)
Juros sobre Conta Petróleo e Álcool
Outros
Despesas Financeiras

Encargos financeiros capitalizados

Variações monetárias e cambiais, líquidas
Variações cambiais
Reclassificação do hedge accounting
Atualização monetária de Pis e Cofins - Exclusão do ICMS na base de cálculo
Outros
Total

Análise de 2019 x 2018
Resultado Operacional
Os principais impactos no resultado operacional, nas variáveis citadas, foram:
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Produtos – menor preço médio de realização dos derivados, destacando os preços de gasolina, nafta e
diesel, e redução do preço de energia elétrica – preço de liquidação de diferenças (PLD). Houve também
aumento na receita com exportações, reflexo dos maiores preços em reais devido ao efeito da
desvalorização do real frente ao dólar.



Insumos – maiores gastos com importações de petróleo e gás natural, influenciados pela desvalorização
do real frente ao dólar.

Resultado Financeiro
O principal impacto das variáveis citadas foi derivado da parcela de juros adicionada como consequência da
adoção do IFRS 16, além da gestão da dívida, que possibilitou o aumento do prazo e a redução da taxa média de
6,2% para 5,9% ao ano.
No exercício findo em 31 de dezembro de
Receitas Financeiras
Receita com aplicações financeiras e títulos públicos
Deságio na recompra de títulos de dívida

2019

2019 x 2018
(%)

2018

5.271

8.713

(39,5)

2.212

2.051

7,8

19

1.190

(98,4)

310

2.640

(88,3)

2.730

2.832

(3,6)

(27.878)

(20.479)

(36,1)

(19.060)

(21.528)

11,5

Despesas com arrendamentos mercantis

(5.973)

(36)

(16491,7)

Ágio na recompra de títulos de dívida

(3.380)

(2.205)

(53,3)

Ganhos com acordos assinados (setor elétrico)
Outros
Despesas Financeiras
Despesas com financiamentos

Encargos financeiros capitalizados

5.250

6.584

(20,3)

Atualização financeira da provisão de desmantelamento

(3.128)

(2.366)

(32,2)

Outros

(1.587)

(928)

(71,0)

(11.852)

(11.732)

(1,0)

(253)

(307)

17,6

(12.397)

(12.121)

(2,3)

798

696

14,7

(34.459)

(23.498)

(46,6)

Variações monetárias e cambiais, líquidas
Variações cambiais
Reclassificação do hedge accounting
Outros
Total
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a)

introdução ou alienação de segmento operacional

Sem alteração em relação a 2019.
b)

constituição, aquisição ou alienação de participação societária

O decorrer do exercício de 2020, a Companhia recebeu o valor de R$ 10.212 milhões pela venda de ativos.
Os desinvestimentos relacionados a seguir, contratos assinados em 2020, por estarem sujeitas a condições
precedentes, apresentam-se classificados como ativos e passivos mantidos para venda:


Campos terrestres na Bahia (Polo Rio Ventura);



Campos terrestres do Espírito Santo;



Venda da Petrobras Uruguay Distribuición S.A. (PUDSA);



Venda de campos terrestres na Bahia (Polo Recôncavo);



Campos terrestres na Bahia (Polo Remanso);



Venda da BSBios;



Eólica Mangue Seco 1; e



Eólicas Mangue Seco 3 e 4.

Os desinvestimentos relacionados a seguir foram concluídos no decorrer do exercício de 2020:


Petrobras Oil & Gas B.V.;



Polos Pampo e Enchova;



Polo Macau;



Participação remanescente de 10% na Transportadora Associada de Gás S.A. – TAG;



Campo de Baúna; e



Liquigás Distribuidora S.A.

Parcela contingente da venda de participação no bloco exploratório BM-S-8
Em 28 de julho de 2016, a Petrobras realizou a venda do total de sua participação (equivalente a 66%) no bloco
BM-S-8 onde está localizado o campo de Bacalhau (antiga área de Carcará), no pré-sal da Bacia de Santos, para a
Equinor, pelo valor de US$ 2,5 bilhões.
As duas primeiras parcelas no montante de US$ 1,55 bilhão foram recebidas em 2016 e 2018. A terceira parcela,
no valor de US$ 950 milhões, permanece contingente, na dependência da aprovação do Acordo de
Individualização da Produção (AIP) pela ANP, cuja submissão à ANP pela Equinor ocorreu em 29 de janeiro de
2021, ou 12 (doze) meses após a submissão do AIP a ANP, o que ocorrer primeiro.

Incorporação da Petrobras Negócios Eletrônicos S.A. (E-Petro)
Em 4 de março de 2020, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a incorporação da E-Petro, com sua
extinção, sem aumento do capital social da Petrobras.
Constituição de subsidiárias
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Em novembro e dezembro de 2020 foram constituídas as subsidiárias Refinaria de Mucuripe S.A, Refinaria de
Manaus S.A., Paraná Xisto S.A. e Refinaria de Mataripe S.A.
Para mais informações, consultar nota explicativa 32 das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020.
c)

eventos ou operações não usuais

Covid-19
Em janeiro de 2020, a China reportou ter identificado uma nova variante do coronavírus, Covid-19, que estaria se
disseminando de forma rápida em sua população. Em 11 de março de 2020, foi declarada pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) que a Covid-19 tratava-se de uma pandemia. As medidas de isolamento social
decorrentes dessa pandemia afetaram o ambiente econômico global, reduzindo a demanda por petróleo e seus
derivados e provocando um choque no setor de petróleo e gás.
No início de abril, os países membros e não membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus
aliados (OPEP+) anunciaram novo acordo pelo qual a produção combinada dos participantes seria reduzida em 9,7
MM bpd (barris de petróleo dia) para os meses de maio e junho, após os preços do petróleo, em março e abril,
apresentarem uma forte redução nas cotações, atingindo o menor preço do ano em meados de abril (US$
19,33/bpd). Em julho de 2020, em nova reunião, a OPEP decidiu não alterar o cronograma planejado para
implementação dos cortes combinados de produção, mantendo para julho a redução de 9,7 MM bpd e 7,7 MM bpd
a partir de agosto, permanecendo neste nível até dezembro de 2020. Em 3 de dezembro de 2020, a entidade
decidiu que os países integrantes da organização aumentem a sua produção em 500 mil barris por dia ao mês a
partir de janeiro de 2021. Além disso, poderão ocorrer aumentos sucessivos e graduais de produção de petróleo
nos meses posteriores. Com o novo acordo, o corte de produção será de 7,2 milhões de bpd a partir de janeiro de
2021.
Ciente da crise mundial, a companhia revisou também algumas premissas-chave como preço, câmbio e demanda,
por que os cenários de planejamento de curto, médio e longo prazos para essas premissas não estavam mais
compatíveis com aquelas aprovadas no Plano Estratégico 2020-2024, refletindo diretamente nas demonstrações
contábeis do primeiro trimestre de 2020.
O monitoramento regular das projeções das suas premissas de preço de referência ao longo de 2020, frente aos
preços realizados e o ambiente externo, sinalizou mudanças nas condições do mercado, como a recuperação do
preço do petróleo Brent e a desvalorização do Real frente ao Dólar, levando à companhia a incorporar no seu
Plano Estratégico 2021-2025, aprovado em novembro de 2020, uma revisão da trajetória de curto e médio prazos,
mas mantendo a convergência do preço do petróleo Brent para US$ 50 por barril no longo prazo, tal como as
projeções praticadas para a elaboração das demonstrações financeiras dos primeiros três trimestres de 2020
Este cenário teve como principal impacto nas demonstrações financeiras do 1º. trimestre de 2020, bem como
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020, os resultados com teste de recuperabilidade de ativos,
como descrito a seguir:


preço do petróleo e as expectativas sobre o crescimento da economia mundial, notadamente a partir do
final do 1º trimestre de 2020, sofreram declínio consistente, assim como a demanda global por derivados
também foi severamente afetada nesse período, levando a companhia a antecipar a aprovação de um
novo conjunto de premissas frente àquelas aprovadas no Plano Estratégico (PE) de 2020-2024, bem como
tomar a decisão de hibernar campos maduros não resilientes frente a este novo cenário. Com isso, perdas
na recuperabilidade dos ativos foram reconhecidos no 1º trimestre de 2020 no montante de R$ 65 bilhões.



No final de 2020, a companhia aprovou seu Plano Estratégico 2021-2025, revisou suas reservas
incorporando e atualizando novas curvas de produção, revisou seu portfólio de projetos, efetuou
estimativas atualizadas sobre as premissas econômicas, dentre outros. Nesse contexto, as perdas na
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recuperabilidade dos ativos, registradas no primeiro trimestre, foram parcialmente compensadas,
totalizando uma perda líquida no exercício de 2020 de R$ 34 bilhões.
Para mais informações, consultar nota explicativa 27 das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020.
Programas de anistias estaduais
Em 2020, a Petrobras aderiu a programas de anistias estaduais, conforme apresentado a seguir (em milhões de
reais):

Estado
RJ
ES
AL
SE
RN

Dispositivo
Legal n°
Lei 9041/2020
Decreto 4.709R/2020
Decreto
71.800/2020
Decreto
72.199/2020
Decreto
40.691/2020
Lei 10.784/2020

Benefícios auferidos
Redução de 90% dos juros e de 90% das multas relativos a
créditos tributários.
Remissão de 50% do Imposto devido, 90% da multa e juros
devidos.

Débitos
Existentes

Benefício de
Redução

(*)

Valor após
benefício

3.110

(1.298)

1.812

783

(586)

197

Redução de 95% da multa e juros devidos
Remissão de 50% do Imposto e, 90% da multa e juros
devidos

32

(24)

8

Redução de 90% da multa e juros devidos

16

(10)

6

Redução de 95% da multa e juros devidos

9

(6)

3

3.950

(1.924)

2.026

TOTAL

(*) R$ 3.188 estavam classificados como perda possível e R$ 705 se referem a denúncia espontânea (RJ).

Exclusão de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS
Em 2020, a Petrobras e controladas obtiveram decisão judicial favorável e definitiva acerca da exclusão do ICMS
da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS e reconheceu o montante de R$ 16.764 milhões,
registrado no ativo circulante como impostos e contribuições. Os créditos reconhecidos no ativo se referem à
exclusão do ICMS efetivamente recolhido da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, cujos valores
foram pagos indevidamente em competências compreendidas entre os meses de outubro de 2001 a agosto de
2020.
O reconhecimento dos créditos como ativo atende ao pronunciamento técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, por ser praticamente certa a entrada de benefício econômico para a
companhia, uma vez que: (i) a decisão transitada em julgado em 2020 se constitui um direto que deixou de ser
contingente na data dessa decisão; e (ii) a metodologia de mensuração adotada é incontroversa por ser aquela
aceita pela Receita Federal do Brasil (RFB).
Para mais informações, consultar nota explicativa 17.1 das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de
2020.
Plano de Saúde
Em 31 de dezembro de 2020, considerando as mudanças na proporção do custeio do plano trazidas pela assinatura
ACT 2020-2022 ocasionaram uma alteração no plano, a companhia reconheceu um ganho no resultado do
exercício de R$ 13,1 bilhões (R$ 12,8 bilhões na Controladora) como custo do serviço passado, sendo parte
reconhecido em custos e despesas relacionados a participantes ativos e parte reconhecido em outras despesas
operacionais relacionadas a participantes assistidos. Para mais informações, consultar nota explicativa 19.1 das
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020.
Exclusão de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS
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A companhia ajuizou ações contra a União para pleitear a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de
cálculo do PIS e da COFINS no período de 2001 até 2020. A referida ação foi julgada integralmente procedente,
reconhecendo à Petrobras o direito de compensar os valores indevidamente recolhidos a título de PIS e COFINS,
tendo essa decisão transitada em julgado e o respectivo ativo reconhecido no exercício de 2020, conforme nota
explicativa 17 de Tributos.
O crédito reconhecido no ativo se refere à exclusão do ICMS efetivamente recolhido da base de cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS, conforme orientação da Receita Federal do Brasil (Solução de Consulta COSIT
13), enquanto a diferença para o critério do ICMS destacado na nota fiscal não foi registrada no ativo, visto que
ainda depende de decisão do STF.
Eventos decorrentes da “Operação Lava Jato”
Em 2009, a Polícia Federal brasileira iniciou uma investigação denominada Operação Lava Jato, visando apurar
práticas de lavagem de dinheiro por organizações criminosas em diversos estados brasileiros. A Operação Lava
Jato é uma investigação extremamente ampla com relação a diversas práticas criminosas sendo realizada por
várias frentes de trabalho, cujo escopo envolve crimes cometidos por agentes atuando em várias partes do país e
diferentes setores da economia.
A partir de 2014, o Ministério Público Federal concentrou parte de suas investigações em irregularidades
cometidas por empreiteiras e fornecedores da Petrobras e descobriu um amplo esquema de pagamentos
indevidos, que envolvia um grande número de participantes, incluindo ex-empregados da Petrobras.
A Companhia sempre colaborou com os trabalhos do Ministério Público Federal, Polícia Federal, Receita Federal e
outras autoridades competentes desde o início das investigações.
A Petrobras é oficialmente reconhecida como vítima dos crimes apurados na “Operação Lava Jato” e continuará
adotando as medidas legais cabíveis contra as pessoas físicas e jurídicas, incluindo ex-empregados e agentes
políticos, que causaram danos financeiros e de imagem à Petrobras. Como vítima, a Companhia recebeu desde o
início da “Operação Lava Jato” ressarcimentos que já alcançaram R$ 5,7 bilhões.
Em 2021, o Supremo Tribunal Federal passou a julgar as ações movidas por réus criminais no processo Lava Jato,
com o objetivo de anular condenações criminais relacionadas à investigação. Esses processos ainda estão em
andamento e seus desfechos podem afetar nossos interesses. Para obter mais informações, consulte “Fatores de
Risco — Descrição dos fatores de risco - Riscos de conformidade, legais e regulatórios - A Companhia poderá
enfrentar processos adicionais relacionados com a Operação Lava Jato no futuro.” e “Fatores de Risco – Itens 4.3,
4.4, 4.5 e 4.6” neste formulário.
Seguem abaixo operações não usuais de 2018, 2019 e 2020, em decorrência da Operação Lava Jato:
a) Securities and Exchange Commission - SEC e U.S. Department of Justice - DoJ
Em 21 de novembro de 2014, a Petrobras recebeu uma intimação (subpoena) da Securities and Exchange
Commission dos Estados Unidos (SEC) requerendo documentos relativos à Companhia sobre, dentre outros itens,
Operação Lava Jato e qualquer acusação relacionada à violação da Lei de Prática de Corrupção no Exterior (U.S.
Foreign Corrupt Practices Act). O U.S. Department of Justice (DoJ) estava conduzindo um procedimento
semelhante.
Em 27 de setembro de 2018, a Petrobras divulgou o fechamento de acordos para encerramento das
investigações da SEC e do DoJ, relacionados aos controles internos, registros contábeis e demonstrações
financeiras da Companhia, durante o período de 2003 a 2012.
Os acordos encerraram completamente as investigações das autoridades norte-americanas e estabeleceram
pagamentos de US$ 85,3 milhões ao DoJ e US$ 85,3 milhões à SEC. Adicionalmente, reconheceram a destinação
de US$ 682,6 milhões às autoridades brasileiras. Assim, o montante de US$ 853,2 milhões foi registrado em outras
despesas operacionais no terceiro trimestre de 2018. A Petrobras já pagou, em outubro de 2018, US$ 85,3
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milhões ao DoJ, depositou, em janeiro de 2019, US$ 682,6 milhões destinados às autoridades brasileiras, e, em
março de 2019, pagou os últimos US$ 85,3 milhões destinados à SEC.
Os acordos atenderam aos melhores interesses da Petrobras e de seus acionistas e puseram fim a incertezas, ônus
e custos associados a potenciais litígios nos Estados Unidos.
b) U.S. Commodity Futures Trading Commission – CFTC
Em 30 de maio de 2019, a Petrobras foi contatada pela U.S. Commodity Futures Trading Commission – CFTC com
pedidos de informação sobre as atividades de trading que são objeto de investigação na Operação Lava Jato.
A Petrobras continuará cooperando com as autoridades, incluindo a CFTC, com relação a qualquer apuração.
c) Ação coletiva na Holanda
Em 23 de janeiro de 2017, Stichting Petrobras Compensation Foundation ("Fundação") ajuizou uma ação coletiva
na Holanda, na Corte Distrital de Rotterdam, contra a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, Petrobras International
Braspetro B.V. (PIB BV), Petrobras Global Finance B.V. (PGF), Petrobras Oil & Gas B.V. (PO&G) e alguns exgestores da Petrobras.
A Fundação alega que representa os interesses de um grupo não identificado de investidores e afirma que, com
base nos fatos revelados pela Operação Lava-Jato, os réus agiram de maneira ilegal perante os investidores. Com
base nessas alegações, a Fundação busca uma série de declarações judiciais por parte do tribunal holandês.
Em 23 de agosto de 2017, foi realizada audiência na Corte Distrital de Rotterdam (“Corte”) para estabelecer o
cronograma do processo. A Petrobras e outros réus apresentaram defesas preliminares em 29 de novembro de
2017 e a Fundação apresentou sua resposta em 28 de março de 2018. Em 28 de junho de 2018, foi realizada
audiência para apresentação de argumentos orais das partes. No dia 19 de setembro de 2018, a Corte proferiu sua
decisão sobre esses temas preliminares tendo entendido que possui jurisdição para julgar a maioria dos pedidos
formulados pela Fundação. Não houve qualquer análise em relação ao mérito da causa, uma vez que o tribunal se
manifestou apenas sobre questões processuais.
Em 29 de janeiro de 2020, a Corte determinou que acionistas que entendem português e/ou que compraram
ações por meio de intermediários ou outros agentes que entendem tal idioma, dentre outros acionistas, estão
sujeitos à cláusula de arbitragem prevista no Estatuto Social da companhia, ficando de fora da ação coletiva
proposta pela Fundação. A Corte também considerou o efeito vinculante do acordo firmado para o encerramento
da class action dos Estados Unidos. Desse modo, a Fundação precisa demonstrar que representa uma quantidade
suficiente de investidores que justifique o prosseguimento de uma ação coletiva na Holanda. A Fundação e a
Petrobras se manifestaram a respeito dos temas tratados na referida decisão e apresentaram seus argumentos
orais em audiência realizada em 26 de janeiro de 2021. A decisão da Corte encontra-se pendente.
A ação coletiva diz respeito a questões complexas e o resultado está sujeito a incertezas substanciais, que
dependem de fatores como: a legitimidade da Fundação para representar os interesses dos investidores, as leis
aplicáveis ao caso, a informação obtida a partir da fase de produção de provas, análises periciais, cronograma a
ser definido pela Corte e decisões judiciais sobre questões-chave do processo bem como o fato de a Fundação
buscar apenas uma decisão declaratória. Não é possível prever no momento se a companhia será responsável pelo
pagamento efetivo de indenizações em eventuais ações individuais futuras, eis que essa análise dependerá do
resultado desses procedimentos complexos. Além disso, não é possível saber quais investidores serão capazes de
apresentar ações individuais subsequentes relacionadas a esse assunto contra a Petrobras.
Ademais, as alegações formuladas são amplas, abrangem um período plurianual e envolvem uma ampla variedade
de atividades e, no cenário atual, os impactos de tais alegações são altamente incertos. As incertezas inerentes a
todas essas questões afetam o valor e a duração da resolução final dessa ação. Como resultado, a Petrobras é
incapaz de estimar uma eventual perda resultante dessa ação. A Petrobras é vítima do esquema de corrupção
revelado pela operação Lava-Jato e pretende apresentar e provar esta condição perante o tribunal holandês.
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Tendo em vista as incertezas existentes no momento, não é possível realizar qualquer avaliação segura a respeito
de eventuais riscos relacionados a este litígio. A eventual indenização pelos danos alegados somente será
determinada por decisões judiciais em ações posteriores a serem apresentadas por investidores individuais. A
Fundação não pode exigir indenização por danos no âmbito da ação coletiva.
A Petrobras e suas subsidiárias negam as alegações apresentadas pela Fundação e pretendem se defender
firmemente.
d) Arbitragens no Brasil
A Petrobras responde a sete arbitragens instauradas perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, vinculada à B3
– Brasil, Bolsa, Balcão. Seis destas arbitragens foram instauradas por múltiplos investidores nacionais e
estrangeiros. A outra, instaurada por associação que não é acionista da Companhia, pretende ser coletiva,
mediante representação de todos os acionistas minoritários da Petrobras que adquiriram ações na B3 entre 22 de
janeiro de 2010 e 28 de julho de 2015. Os investidores pretendem que a Companhia os indenize pelos supostos
prejuízos financeiros causados pela diminuição do preço das ações da Petrobras listadas em bolsa, no Brasil,
decorrentes dos atos revelados pela Operação Lava Jato.
Essas arbitragens envolvem questões bastante complexas, sujeitas a incertezas substanciais e que dependem de
fatores como: ineditismo de teses jurídicas, cronogramas ainda a serem definidos pelos Tribunais Arbitrais, a
obtenção de provas em poder de terceiros ou oponentes e análises de peritos.
Ademais, as pretensões formuladas são amplas e abrangem vários anos. As incertezas inerentes a todas estas
questões afetam o montante e o tempo da decisão final destas arbitragens. Como resultado, a Companhia não é
capaz de produzir uma estimativa confiável da potencial perda nestas arbitragens.
A depender do desfecho de todos esses casos, a Companhia poderá ter que pagar valores substanciais, os quais
poderiam ter um efeito material adverso em sua condição financeira, nos seus resultados consolidados ou no seu
fluxo de caixa consolidado em um determinado período. Entretanto, a Petrobras não reconhece responsabilidade
pelos supostos prejuízos alegados pelos investidores nestas arbitragens, tampouco o cabimento de arbitragem
coletiva.
A maioria destas arbitragens ainda está distante de um desfecho, seja em estágios preliminares, seja iniciando a
fase de produção de provas, de modo que não há previsão para sentença dos respectivos tribunais arbitrais.
Contudo, em uma das arbitragens, proposta por dois investidores institucionais, no dia 26 de maio de 2020, foi
proferida sentença arbitral parcial que indica a responsabilidade da companhia, mas não determina o pagamento
de valores pela Petrobras, tampouco encerra o procedimento. Esta arbitragem é confidencial, assim como as
demais em curso, e a sentença parcial que não representa um posicionamento da CAM, mas unicamente dos três
árbitros que compõem este painel arbitral, não se estende às demais arbitragens existentes. Em 20 de julho de
2020, a Petrobras ingressou com ação judicial para anulação dessa sentença arbitral parcial, por entender que ela
contém graves falhas e impropriedades. Em 11 de novembro de 2020, a 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro
anulou a sentença arbitral parcial, em razão dessas graves falhas e impropriedades apontadas pela Petrobras.
Ainda cabe recurso contra esta decisão. Em respeito às regras da CAM, a ação judicial tramita em segredo de
justiça. A Petrobras reitera que continuará a se defender vigorosamente, em respeito a seus atuais acionistas, em
todas as arbitragens de que é parte.
e) Arbitragem na Argentina
Em 11 de setembro de 2018, a Petrobras foi citada na demanda arbitral proposta por Consumidores Financieros
Asociación Civil para su Defensa ("Associação") contra a companhia e outras pessoas físicas e jurídicas, perante o
Tribunal Arbitral da Bolsa de Valores de Buenos Aires (“Tribunal Arbitral”). Entre outras questões, a Associação
alega a responsabilidade da Petrobras por uma suposta perda de valor de mercado das ações da Petrobras na
Argentina, em razão dos fatos revelados pela Operação Lava Jato.
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No dia 14 de junho de 2019, a Companhia informou que o Tribunal Arbitral reconheceu a desistência da
arbitragem pelo fato de a Associação não ter pago a taxa de arbitragem no prazo estabelecido. A Associação
recorreu ao Poder Judiciário argentino contra essa decisão, tendo sido rejeitados os recursos pelo Tribunal de
Apelação em 20 de novembro de 2019. A Associação interpôs novo recurso dirigido à Suprema Corte da Argentina,
estando pendente uma decisão final.
A Petrobras nega as alegações apresentadas pela Associação e irá se defender firmemente na arbitragem em
referência.
f) Inquérito Civil para apuração de potenciais danos causados aos investidores no mercado de valores mobiliários
Em 15 de dezembro de 2015, foi editada a Portaria de Inquérito Civil nº 01/2015, pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo (MP/SP), instaurando Inquérito Civil para apuração de potenciais danos causados aos
investidores no mercado de valores mobiliários, tendo a Petrobras como Representada. Após decisão da
Procuradoria Geral da República, esse inquérito foi remetido ao Ministério Público Federal, uma vez que o MP/SP
não detém competência legal para a condução do procedimento. A Companhia vem prestando todas as
informações pertinentes.
g) Ações penais na Argentina
A Petrobras foi incluída como ré em ações penais na Argentina:
(i)Ação penal por alegado descumprimento da obrigação de publicar como “fato relevante” no mercado argentino
a existência de uma ação coletiva movida por Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa
perante a Corte Comercial, de acordo com as disposições da lei argentina de mercado de capitais. Vale
ressaltar que a Petrobras nunca foi citada no âmbito da referida ação coletiva. A Petrobras apresentou defesas
processuais na ação penal, mas algumas delas ainda não foram decididas pelo juiz. Em 4/03/2021, o tribunal
(Sala A da Camara Penal Econômico) decidiu que a competência para o julgamento desta ação penal deve ser
transferida do Tribunal Econômico Criminal N° 3 da cidade de Buenos Aires para o Tribunal Econômico
Criminal N ° 2 dessa mesma cidade;
(ii)Ação penal relacionada a uma suposta oferta fraudulenta de valores mobiliários, agravada pelo fato de a
Petrobras supostamente ter declarado dados falsos nas suas demonstrações financeiras anteriores a 2015. A
Petrobras apresentou defesas processuais, mas algumas delas ainda não foram decididas pelo juiz. Em 14 de
setembro de 2020, o juiz responsável aceitou a defesa da companhia de imunidade de jurisdição e decidiu que
a Petrobras não pode ser demandada em uma ação penal perante a Justiça argentina. A Associação recorreu
contra essa decisão, estando o recurso pendente de julgamento. Esta ação penal tramita perante o Tribunal
Econômico Criminal N ° 2 da cidade de Buenos Aires.
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a)

Mudanças significativas nas práticas contábeis

As práticas contábeis e os métodos de cálculo utilizados na preparação das demonstrações financeiras anuais da
Companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 são os mesmos adotados na preparação das
demonstrações financeiras anuais da Companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
b)

Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não aplicável.
c)

Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Não houve ressalvas nos pareceres referentes de nossos auditores independentes às demonstrações contábeis de
2020, 2019 e 2018.
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Estimativas e julgamentos relevantes
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de estimativas e julgamentos para determinadas
operações que refletem no reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, receitas e despesas. As premissas
utilizadas são baseadas no histórico e outros fatores considerados relevantes, sendo revisadas periodicamente
pela Administração. Os resultados reais podem diferir dos valores estimados. Os impactos da Covid-19 e da
alteração no ambiente econômico foram considerados na preparação dessas demonstrações financeiras.
A seguir são apresentadas informações sobre as estimativas que requerem elevado nível de julgamento ou
complexidade em sua aplicação e que podem afetar materialmente a situação financeira e os resultados da
companhia.

Reservas de petróleo e gás natural
As reservas de petróleo e gás natural são calculadas tendo por base informações econômicas, geológicas e de
engenharia, como perfis de poço, dados de pressão e dados de amostras de fluidos. As reservas são utilizadas para
o cálculo das taxas de depreciação/depleção/amortização no método de unidades produzidas, nos testes de
recuperabilidade dos ativos (impairment), nos cálculos de provisões para desmantelamento de áreas e também
estão relacionadas às exportações altamente prováveis que são objeto de hedge de fluxo de caixa.
A estimativa de reservas está sujeita a revisões, no mínimo anualmente, realizadas a partir de reavaliação de
dados preexistentes e/ou novas informações disponíveis relacionadas à produção e geologia dos reservatórios,
bem como alterações em preços e custos utilizados na estimativa. As revisões podem, também, resultar de
alterações significativas na estratégia de desenvolvimento da companhia ou na capacidade de produção.
A companhia apura as reservas de acordo com os critérios SEC (Securities and Exchange Commission) e ANP/SPE
(Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP/Society of Petroleum Engineers - SPE). As
principais diferenças entre esses critérios estão associadas, principalmente, à utilização de diferentes premissas
econômicas e à possibilidade de se considerar como reservas, no critério ANP/SPE, os volumes previstos de serem
produzidos além do prazo contratual de concessão nos campos do Brasil, de acordo com o regulamento técnico de
reservas da ANP.
De acordo com a definição estabelecida pela SEC, reservas provadas de petróleo e gás são as quantidades de
petróleo e gás que, por meio da análise de dados de geociência e engenharia, podem ser estimadas com razoável
certeza de serem economicamente viáveis a partir de uma determinada data, de reservatórios conhecidos, e sob
condições econômicas, métodos operacionais e regulamentação governamental existentes. As reservas provadas
são subdivididas em desenvolvidas e não desenvolvidas.
Reservas provadas desenvolvidas são aquelas às quais é possível esperar a recuperação: (i) por meio de poços,
equipamentos e métodos operacionais existentes, ou nas quais o custo do equipamento necessário é
relativamente pequeno quando comparado ao custo de um novo poço; ou (ii) por meio de equipamentos de
extração e infraestrutura operacional instalados no momento da estimativa de reserva, caso a extração se dê por
meios que não envolvam um poço.
Embora a companhia entenda que as reservas provadas serão produzidas, as quantidades e os prazos de
recuperação podem ser afetados por diversos fatores, que incluem a conclusão de projetos de desenvolvimento, o
desempenho dos reservatórios, aspectos regulatórios e alterações significativas nos níveis de preço de petróleo e
gás natural no longo prazo.
Outras informações sobre reservas são apresentadas nas informações complementares sobre atividades de
exploração e produção de petróleo e gás natural.
a) Impacto das reservas de petróleo e gás natural na depreciação, depleção e amortização
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As estimativas de volumes de reservas provadas utilizadas no cálculo das taxas de depreciação, depleção e
amortização, no método de unidades produzidas, são elaboradas por profissionais especializados da companhia,
de acordo com as definições estabelecidas pela SEC. Revisões das reservas provadas desenvolvidas e não
desenvolvidas impactam de forma prospectiva os valores da depreciação, depleção e amortização reconhecidos
nos resultados e os valores contábeis dos ativos de petróleo e gás natural.
Dessa forma, mantidas as demais variáveis constantes, uma redução na estimativa de reservas provadas
aumentaria, prospectivamente, o valor periódico de despesas com depreciação/depleção/amortização, enquanto
um incremento das reservas resultaria, prospectivamente, em redução no valor periódico de despesas com
depreciação/depleção/amortização.
b) Impacto das reservas de petróleo e gás natural no teste de impairment
Para o cálculo do valor recuperável dos ativos vinculados à exploração e desenvolvimento da produção de
petróleo e gás natural, o valor em uso estimado baseia-se nas reservas provadas e reservas prováveis de acordo
com os critérios estabelecidos pela ANP/SPE.
c) Impacto das reservas de petróleo e gás natural nas estimativas de custos com obrigações de
desmantelamento de áreas
A estimativa do momento de realização dos custos com obrigações de desmantelamento de áreas é baseada no
prazo de exaustão das reservas provadas de acordo com os critérios estabelecidos pela ANP/SPE. Revisões nas
estimativas de reservas que impliquem em mudanças no prazo de exaustão podem afetar a provisão para
desmantelamento de áreas.
d) Impacto nas exportações altamente prováveis que são objeto de hedge de fluxo de caixa
O cálculo das “exportações futuras altamente prováveis” tem como base as exportações previstas no Plano
Estratégico e alterações na previsão de produção de petróleo e gás podem impactar as expectativas em relação às
exportações futuras e, consequentemente, as designações de relações de hedge.

Premissas para testes de recuperabilidade de ativos (Impairment)
Os testes de impairment envolvem incertezas relacionadas principalmente às premissas-chave: preço médio do
Brent e taxa média de câmbio (real/dólar), cujas estimativas são relevantes para praticamente todos os
segmentos de negócio da companhia. Um número significativo de variáveis interdependentes para determinação
do valor em uso, cuja aplicação nos testes de impairment envolve um alto grau de complexidade, deriva destas
estimativas.
Os mercados de petróleo e gás natural têm um histórico de volatilidade de preços significativa e, embora,
ocasionalmente, possa haver quedas expressivas, os preços, a longo prazo, tendem a continuar sendo ditados pela
oferta de mercado e fundamentos de demanda.
As projeções relacionadas às premissas-chave derivam do Plano Estratégico e são consistentes com evidências de
mercado, tais como previsões macroeconômicas independentes, análises da indústria e de especialistas. Também
são efetuados testes estatísticos, como backtesting e feedback, para aprimorar continuamente as técnicas de
previsão da companhia.
O modelo de previsão de preços da companhia é baseado em uma relação não linear entre as variáveis que visam
representar os fundamentos de oferta e demanda do mercado. Este modelo também considera o impacto das
decisões da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), custos da indústria, capacidade ociosa,
produção de óleo e gás prevista por firmas especializadas e a relação entre o preço do petróleo e a taxa de
câmbio do dólar norte-americano.
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O processo de elaboração das projeções de câmbio é baseado em modelos econométricos que utilizam como
variáveis explicativas a tendência de longo prazo envolvendo principalmente dados observáveis, tais como preços
de commodities, o risco país, a taxa de juros americana e o valor do Dólar em relação a uma cesta de moedas
(Indicador Dólar Índex).
Mudanças no ambiente econômico podem gerar alterações de premissas e, consequentemente, o reconhecimento
de perdas por desvalorização (ou reversões de perda) em certos ativos ou UGCs, uma vez que, por exemplo, o
preço do Brent impacta diretamente as receitas de vendas e margens de refino da companhia, enquanto a taxa de
câmbio do dólar norte-americano frente ao real impacta essencialmente os investimentos e despesas
operacionais.
Mudanças no ambiente econômico e político podem também resultar em projeções de risco-país mais altas
ocasionando elevação nas taxas de desconto usadas nos testes de impairment.
Reduções nos preços futuros de petróleo e gás natural, que sejam consideradas tendência de longo prazo, bem
como efeitos negativos decorrentes de mudanças significativas no volume de reservas, na curva de produção
esperada, nos custos de extração ou nas taxas de desconto, bem como decisões sobre investimentos que resultam
no adiamento ou interrupção de projetos podem ser indícios da necessidade de realização de testes de
recuperabilidade dos ativos.
O valor recuperável de determinados ativos pode não exceder substancialmente seus valores contábeis e, por esta
razão, é razoavelmente possível que perdas por desvalorização sejam reconhecidas nestes ativos nos próximos
anos devido à observação de uma realidade distinta em relação às premissas assumidas

Definição das unidades geradoras de caixa para testes de recuperabilidade de ativos (Impairment)
Esta definição envolve julgamentos e avaliação por parte da Administração, com base em seu modelo de negócio
e gestão. Alterações nas UGCs podem acontecer em função de revisão de fatores de investimentos, estratégicos
ou operacionais que podem resultar em alterações nas interdependências entre ativos e, consequentemente, na
agregação ou desagregação de ativos que faziam parte de determinadas UGCs, podendo ocasionar perdas ou
reversões adicionais na recuperação de ativos. O nível de desagregação de ativos em UGCs pode chegar até o
limite dos ativos serem testados individualmente. As definições adotadas são as seguintes:
a)UGCs do segmento de E&P:
i.

Campo ou polo de produção de petróleo e gás: composto por um conjunto de ativos vinculados à
exploração e ao desenvolvimento da produção de um campo ou de um polo (conjunto de dois ou mais
campos) no Brasil ou no exterior. Em 31 de dezembro de 2020, as UGCs do segmento de Exploração e
Produção no Brasil somavam 132 campos e 30 polos. As sondas de perfuração não estão associadas a
nenhuma UGC e são testadas individualmente para fins de recuperabilidade.

b)UGCs do segmento de RTC:
i.

UGC Abastecimento: conjunto de ativos que compõe as refinarias, terminais e dutos, bem como os ativos
logísticos operados pela Transpetro, com a operação combinada e centralizada dos ativos logísticos e de
refino, tendo como objetivo comum o atendimento do mercado ao menor custo global e, sobretudo, a
preservação do valor estratégico do conjunto de ativos no longo prazo. O planejamento operacional é
feito de forma centralizada e os ativos não são geridos, medidos ou avaliados pelo seu resultado
econômico-financeiro individual isolado. As refinarias não têm autonomia para escolher o petróleo a ser
processado, o mix de derivados a produzir, os mercados para onde destiná-los, que parcela será
exportada, que intermediários serão recebidos e os preços de vendas dos produtos. As decisões
operacionais são analisadas por meio de um modelo integrado de planejamento operacional para o
atendimento do mercado, considerando todas as opções de produção, importação, exportação, logística
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e estoques e buscando maximizar o desempenho global da companhia. A decisão sobre novos
investimentos não se baseia na avaliação individual do ativo onde o projeto será instalado, mas sim no
resultado adicional para a UGC como um todo. O modelo que suporta todo o planejamento, usado nos
estudos de viabilidade técnica e econômica de novos investimentos em refino e logística, busca alocar
um determinado tipo petróleo, ou mix de derivados, definir o atendimento de mercados (área de
influência), objetivando os melhores resultados para o sistema integrado. Os dutos e terminais são
partes complementares e interdependentes dos ativos de refino, com o objetivo comum de atendimento
ao mercado;
ii.

UGC Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj): ativos referentes ao trem 1 do Comperj.
Encontra-se em construção apenas o módulo de utilidades, infraestrutura necessária para atendimento à
UPGN do projeto integrado rota 3. Os ativos são testados isoladamente.

iii.

UGC 2º trem de refino RNEST: ativos do segundo trem de refino da Refinaria Abreu e Lima e da
infraestrutura associada, testados isoladamente.

iv.

UGC Transporte: ativos da frota de navios da Transpetro. Em 2020 houve a exclusão dos navios Cartola e
Ataulfo Alves da UGC em função do encerramento de suas operações. Esses navios passaram a ser
testados isoladamente;

v.

UGC PANAMAX: navios em construção da classe PANAMAX (EI-512, EI-513 e EI-514);

vi.

UGC Comboios-Hidrovia: conjunto de embarcações (comboios) em construção do projeto Hidrovia
(transporte de etanol ao longo do Rio Tietê);

vii.

UGC SIX: planta de processamento de xisto; e

viii.

Demais UGCs: ativos no exterior avaliados ao menor grupo identificável de ativos que gera entradas de
caixa independentes das entradas de caixa de outros ativos ou outros grupos de ativos.

c)

UGCs do segmento de Gás e Energia:
i.

UGC Gás Natural: conjunto de ativos que compõe a malha comercial do gás natural (gasodutos) e as
unidades de processamento de gás natural (UPGN), consolidando os segmentos de compra, transporte e
tratamento do gás natural, de modo a viabilizar a comercialização de gás natural e seus líquidos (GLP,
LGN e ETANO). Durante 2020, a administração decidiu pela paralisação das operações da UPGN Atalaia,
que passa a ser testada isoladamente.

ii.

UGCs Unidades de Fertilizantes Nitrogenados: as fábricas de fertilizantes e nitrogenados, testadas
isoladamente.

iii.

UGC Energia: conjunto de ativos que compõe o portfólio de usinas termoelétricas (UTE).

iv.

UGC Termocamaçari: ativos da UTE Termocamaçari, testadas isoladamente em função da falta de
perspectiva de operação futura.

v.

Demais UGCs: ativos no exterior avaliados ao menor grupo identificável de ativos que gera entradas de
caixa independentes das entradas de caixa de outros ativos ou outros grupos de ativos.

d)UGCs do negócio de Biocombustível
i.

UGC Biodiesel: conjunto de ativos que compõe as usinas de biodiesel. A definição da UGC, com avaliação
conjunta das usinas, reflete o processo de planejamento e realização da produção, considerando as
condições do mercado nacional e a capacidade de fornecimentos de cada usina, assim como os
resultados alcançados nos leilões e a oferta de matéria-prima; e
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ii.

UGC Quixadá: Usina de Biodiesel Quixadá-CE, testada isoladamente em função da decisão pelo
encerramento de suas operações.

Benefícios de pensão e outros benefícios pós-emprego
Os compromissos atuariais e os custos com os planos de benefícios definidos de pensão e aposentadoria e os de
assistência médica dependem de uma série de premissas econômicas e demográficas, dentre as principais
utilizadas estão:
•Taxa de desconto - compreende a curva de inflação projetada com base no mercado mais juros reais apurados
por meio de uma taxa equivalente que conjuga o perfil de maturidade das obrigações de pensão e saúde com a
curva futura de retorno dos títulos de mais longo prazo do governo brasileiro; e
•Taxa de variação de custos médicos e hospitalares - premissa representada pela projeção de taxa de
crescimento dos custos médicos e hospitalares, baseada no histórico de desembolsos para cada indivíduo (per
capita) da companhia nos últimos cinco anos, que se iguala à taxa da inflação geral da economia no prazo de
30 anos.
Essas e outras estimativas são revisadas, anualmente, e podem divergir dos resultados reais devido a mudanças
nas condições de mercado e econômicas, além do comportamento das premissas atuariais.

Estimativas relacionadas a processos judiciais e contingências
A companhia é parte em arbitragens, processos judiciais e administrativos envolvendo questões cíveis, fiscais,
trabalhistas e ambientais decorrentes do curso normal de suas operações e utiliza-se de estimativas para
reconhecer os valores e a probabilidade de saída de recursos com base em pareceres e avaliações técnicas de
seus assessores jurídicos e nos julgamentos da Administração.
Essas estimativas são realizadas de forma individualizada ou por agrupamento de casos com teses semelhantes e
essencialmente levam em consideração fatores como a análise dos pedidos realizados pelos autores, robustez das
provas existentes, precedentes jurisprudenciais de casos semelhantes e doutrina sobre o tema. Especificamente
para ações trabalhistas de terceirizados, a companhia estima a perda esperada através de um procedimento
estatístico em virtude do volume de ações com características similares.
Decisões arbitrais, judiciais e administrativas em ações contra a companhia, nova jurisprudência e alterações no
conjunto de provas existentes podem resultar na alteração na probabilidade de saída de recursos e suas
mensurações mediante análise de seus fundamentos.

Estimativas de custos com obrigações de desmantelamento de áreas
A companhia tem obrigações legais de remoção de equipamentos e restauração de áreas terrestres ou marítimas
ao final das operações, sendo estas últimas as mais significativas. As estimativas de custos de futuras remoções e
recuperações ambientais são realizadas com base nas informações atuais sobre custos e planos de recuperação
esperados. Essas obrigações são reconhecidas a valor presente, utilizando-se uma taxa de desconto livre de risco,
ajustada ao risco de crédito da companhia. Em função dos longos períodos até a data de abandono, variações na
taxa de desconto, por menor que sejam, podem ocasionar grandes variações no valor reconhecido.
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Os cálculos das referidas estimativas são complexos e envolvem julgamentos significativos, uma vez que: i) as
obrigações ocorrerão no longo prazo; ii) que os contratos e regulamentações possuem descrições subjetivas das
práticas de remoção e restauração e dos critérios a serem atendidos quando do momento da remoção e
restauração efetivas; e iii) que as tecnologias e custos de remoção de ativos sofrem alterações constantemente,
juntamente com as regulamentações ambientais e de segurança.
A companhia está constantemente conduzindo estudos para incorporar tecnologias e procedimentos de modo a
otimizar as operações de abandono, considerando as melhores práticas da indústria. Contudo, os prazos e os
valores dos fluxos de caixa futuros estão sujeitos a incertezas significativas.

Tributos diferidos sobre o lucro
A companhia realiza julgamentos para determinar o reconhecimento e o valor dos tributos diferidos nas
demonstrações financeiras. Os ativos fiscais diferidos são reconhecidos se for provável a existência de lucros
tributáveis futuros. A determinação do reconhecimento de ativos fiscais diferidos requer a utilização de
estimativas contidas no Plano Estratégico para o Grupo Petrobras, que anualmente é aprovado pelo Conselho de
Administração. Esse plano contém as principais premissas que suportam a mensuração dos lucros tributáveis
futuros que são: i) preço do petróleo do tipo Brent; ii) taxa de câmbio; iii) resultado financeiro líquido.

Contabilidade de hedge de fluxo de caixa de exportação
O cálculo das “exportações futuras altamente prováveis” tem como base as exportações previstas no Plano
Estratégico corrente, representando uma parcela dos valores projetados para a receita de exportação. O valor
estimado como altamente provável é obtido considerando-se a incerteza futura acerca do preço do petróleo,
produção de óleo e demanda por produtos em um modelo de otimização das operações e investimentos da
companhia, além de respeitar o perfil histórico de volume exportado em relação à produção total de óleo. Os
valores das exportações futuras são recalculados a cada alteração de premissa na projeção do Plano Estratégico
(PE). A metodologia utilizada para seu cálculo e os seus respectivos parâmetros são reavaliados pelo menos uma
vez ao ano.

Baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente
A companhia desenvolveu uma metodologia e realizou baixas contábeis de R$ 6.194 milhões no terceiro trimestre
de 2014, referentes a custos capitalizados representando montantes pagos na aquisição de imobilizado em anos
anteriores.
A companhia continua acompanhando os resultados das investigações em andamento e a disponibilização de
outras informações relativas ao esquema de pagamentos indevidos. Não foram identificadas na preparação das
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 novas informações que indiquem a
possibilidade de uma mudança material no montante baixado.

Perdas de crédito esperadas
A provisão de perdas de crédito esperadas (PCE) para ativos financeiros se baseia em premissas de risco de
default, determinação da ocorrência ou não de aumento significativo no risco de crédito, fator de recuperação,
entre outras. Para tal, a companhia utiliza julgamentos nessas premissas, além de informações sobre atrasos nos
pagamentos e avaliações do instrumento financeiro com base em classificações externas de riscos e metodologias
internas de avaliação.
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Arrendamentos
A companhia utiliza taxas incrementais sobre empréstimos da companhia para descontar os fluxos de caixa dos
pagamentos de arrendamentos, cujas taxas implícitas não podem ser determinadas imediatamente. As taxas
incrementais são estimadas a partir das taxas de captação corporativa (obtidas pelos rendimentos – yields - de
títulos emitidos pela Petrobras), que levam em conta a taxa livre de risco e o prêmio de risco de crédito da
companhia, ajustadas para refletir ainda as condições e características específicas do arrendamento, como o risco
do ambiente econômico do país, o impacto das garantias, a moeda, duration do respectivo fluxo de pagamento e
a data de início de cada contrato.

Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro
As incertezas sobre tratamento de tributos sobre o lucro representam os riscos de que a autoridade fiscal não
aceite um determinado tratamento tributário aplicado pela companhia. A companhia estima a probabilidade de
aceitação do tratamento fiscal incerto pela autoridade fiscal com base em avaliações técnicas de seus assessores
jurídicos, considerando precedentes jurisprudenciais aplicáveis a legislação tributária vigente, que podem ser
impactados principalmente por mudanças nas regras fiscais ou decisões judiciais que alterem a análise dos
fundamentos da incerteza.
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A tabela a seguir resume as obrigações off balance em 31 de dezembro de 2020:
Obrigações Contratuais
Pagamentos com vencimento por período (R$ milhões)
Total
Outros compromissos contratuais

Serviços contratados
(2)

Compromissos relacionados a arrendamentos mercantis
ainda não iniciados
Financiamentos por Arrendamento de curto prazo
Compromissos de compra
Total

2022-2023

2026 em
diante

2024-2025

(1)

Gás natural ship or pay

Compromisso de compra de GN

2021

115.602

12.076

24.152

24.185

55.189

430.859

9.504

101.005

112.643

207.707

14.450

3.582

6.060

4.808

-

350.299

37.508

84.536

10.967

217.288

500

500

-

-

-

26.817

8.225

10.261

7.811

520

938.527

71.395

226.014

160.414

480.704

(1) Não inclui o valor das obrigações líquidas com plano de pensão e saúde no valor de R$ 83.503 milhões.
(2) O atual contrato de importação estava previsto para terminar, inicialmente, em 31 de dezembro de 2019, sendo automaticamente
prorrogado até que todo o volume máximo contratado seja retirado pela Petrobras.

b.

outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras que não estejam no item anterior.
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a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as
despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor
Os contratos não evidenciados nas demonstrações financeiras estão relacionados às atividades operacionais da
Companhia e o registro contábil decorrerá da efetiva utilização do bem ou serviço. Tais itens ainda não atendem
aos critérios de reconhecimento de passivos, por serem obrigações originadas de contratos ainda não
integralmente cumpridos e, em consequência, não há reconhecimento dos ativos ou despesas correspondentes.
b)

natureza e o propósito da operação

Vide item “a” acima.
c) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em
decorrência da operação
Vide item “a” acima.
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a) Investimentos, incluindo:
i.descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos:
Em novembro de 2021, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou o Plano Estratégico para o quinquênio
2022-2026 (PE 2022-26). Com a visão de “Ser a melhor empresa de energia na geração de valor, com foco em óleo
e gás, sustentabilidade, segurança, respeito às pessoas e ao meio ambiente”, a Petrobras reafirma seus valores:
(i) Respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente; (ii) Ética e transparência; (iii) Superação e confiança; (iv)
Orientação ao mercado e Resultados. Além disso, a companhia mantém seu propósito de “Prover energia que
assegure prosperidade de forma ética, segura e competitiva”.
As estratégias da companhia foram ajustadas, definindo o foco das ações para os segmentos detalhados a seguir:

O PE 2022-26 apresenta quatro métricas de topo que quantificam os atributos da visão e fornecem uma
orientação mais explícita sobre os principais objetivos de curto prazo da Petrobras. A vida é um valor inegociável
para a Petrobras e, por isso, a companhia segue ambicionando zero fatalidade. O indicador TAR (taxa de
acidentes registráveis por milhão de homens-hora) é uma das métricas de topo, mas não é utilizado para fins de
remuneração variável dos empregados. Para 2022, o limite de alerta permanece abaixo de 0,7, o que reafirma o
compromisso da Petrobras com a vida e a mantém no melhor quartil da indústria. De maneira a garantir o
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alinhamento dos incentivos para o atingimento das metas, três dessas métricas impactarão diretamente a
remuneração dos executivos e de todos os empregados da companhia em 2022.

O Indicador de Atendimento às metas de Gases de Efeito Estufa (IAGEE) e o Indicador de Volume Vazado de Óleo
e Derivados (VAZO) refletem o alinhamento aos compromissos de baixo carbono e sustentabilidade do PE 2022-26.
Mantém-se a ambição zero vazamento, no sentido de reafirmar o compromisso da Petrobras com o meio
ambiente.
Como base fundamental da estratégia de gestão orientada à criação de valor no negócio, a Petrobras manterá
como métrica de topo para 2022 o indicador Delta EVA®, que representa uma medida de criação de valor
econômico para os acionistas. Ao gerar valor, a empresa cresce de forma consistente e torna-se financeiramente
sustentável.
A métrica de dívida bruta presente no último plano estratégico foi excluída, devido ao atingimento antecipado da
meta de US$ 60 bilhões no 3T21. No entanto, visando manter os incentivos para uma boa gestão da alavancagem,
será considerada como gatilho da métrica de topo Delta EVA® a manutenção da dívida bruta abaixo de US$ 65
bilhões. Ou seja, caso esse valor seja excedido, a nota do Delta EVA® será contabilizada como zero.
Ampliou-se a previsão de investimentos para os próximos anos, com extrema responsabilidade e diligência na
alocação dos recursos. O CAPEX previsto para o período 2022-2026 é de US$ 68 bilhões, o que representou um
aumento de 24% com relação ao Plano 2021-2025, dos quais 84% serão alocados à Exploração e Produção de
petróleo e gás (E&P), 9% para o segmento de Refino, 1% para o segmento de Gás e Energia (G&E), 3% para
Comercialização e Logística e 3% alocados para investimentos corporativos.
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Na distribuição plurianual do investimento, observa-se que no curto prazo (ano 2022) 79% do CAPEX já está
compromissado. Em contrapartida, no último ano do Plano (2026), cerca de 24% do investimento previsto está
compromissado. Ou seja, no médio prazo há um maior nível de flexibilidade com relação aos compromissos
assumidos.
Do CAPEX total do E&P (US$ 57 bilhões), cerca de 67% serão destinados para os ativos do pré-sal. Esta alocação
está aderente ao foco estratégico da companhia, concentrando cada vez mais os seus recursos em ativos em
águas profundas e ultraprofundas, que tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos,
produzindo óleo de melhor qualidade e com menores emissões de gases de efeito estufa.

Importante destacar que o CAPEX do PE 2022-26 inclui o montante de US$ 1,8 bilhão em projetos relacionados às
iniciativas de descarbonização das operações, com destaque para separação de CO , sistemas de detecção de
metano, comissionamento do flare fechado, tecnologia HISEP, projetos de redução de carbono nas refinarias,
dentre outras. A maioria destas iniciativas são relacionadas à otimização da produção e/ou eficiência
operacional, com importantes reflexos na redução das emissões.
2

Dos 67% dos investimentos no segmento E&P no período de 2022-2026 direcionados aos ativos e projetos do présal, se prevê a alocação de US$ 23 bilhões no campo de Búzios. Para a Bacia de Campos, planeja-se investir US$
16 bilhões. Ademais, outras bacias fora do Sudeste do Brasil, em especial, a exploração da Margem Equatorial e o
projeto de desenvolvimento em águas profundas de Sergipe também se destacam quanto à alocação de CAPEX.
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A figura abaixo permite visualizar a previsão de entrada de quinze novos FPSOs em seis campos de produção até
2026, sendo doze no pré-sal e três no pós-sal. As unidades planejadas para entrar em operação até 2025 já estão
contratadas. As três unidades previstas para o ano 2026 estão na etapa a contratar.

No segmento de Refino, a estratégia é focar em ativos próximos da oferta de óleo e gás e do maior mercado
consumidor brasileiro, os quais apresentam uma maior sinergia e integração com as vantagens competitivas dos
ativos do segmento de exploração e produção. Com isso, pretende-se vender parte das unidades de refino atuais
da companhia e aumentar o investimento para a atualização das refinarias restantes - aumentando a participação
do diesel S-10, BioRefino, eficiência e redução de emissões.
Das doze refinarias, localizadas em várias regiões do país, e uma unidade de processamento de xisto no Paraná,
serão mantidas as refinarias no eixo RJ – SP, com a capacidade de destilação passando de 1,9 milhão de barris por
dia em 2021 para 1,2 milhão de barris por dia em 2026.
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Para os próximos cinco anos, prevê-se um CAPEX de US$ 7,1 bilhões, sendo US$ 6,1 bilhões no segmento de Refino
e US$ 1 bilhão no segmento G&E. Os investimentos estão concentrados nos projetos destacados abaixo:

No segmento de Refino, destaca-se o programa RefTOP com uma carteira de investimentos de US$ 0,3 bilhão, que
tem foco em posicionar a companhia entre os melhores refinadores do mundo em eficiência energética e
otimizações quanto ao uso de gás natural, vapor e energia elétrica, trazendo por consequência uma otimização
quanto às emissões de gases do efeito estufa.
O PE 2022-26 apresenta investimento de US$ 2,6 bilhões para a expansão da capacidade de refino, para a
conclusão do Trem 1 da RNEST e a construção do Trem 2. Para o parque do refino no Eixo RJ–SP, prevê-se que,
em 2026, 100% da produção esteja orientada para diesel S-10. Para isso, se planeja investir numa nova unidade de
hidrotratamento na REPLAN, bem como em adaptações na REDUC e REVAP. Destaca-se também a integração
operacional da REDUC-GASLUB, que agregará produção adicional de diesel S-10 e QAV, e uma nova unidade de
óleo base para lubrificantes do denominado Grupo II.
Para os ativos de gás natural, a partida dos dois trens do GASLUB (10,5 milhões m /dia cada) agregarão grande
valor com o processamento do gás natural do pré-sal através da Rota 3.
3

No segmento Comercialização e Logística, destaca-se o foco na melhoria da eficiência, segurança e
disponibilidade logística. Os investimentos estão distribuídos conforme abaixo:
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Produção de Óleo, LGN e Gás Natural
A curva de produção de óleo e gás estimada no período 2022-2026 indica uma trajetória de crescimento contínuo
focado no desenvolvimento de projetos que geram valor. Ao longo desse período, está prevista a entrada em
operação de quinze novos sistemas de produção, sendo 9 afretadas e 6 próprias, todos alocados em projetos em
águas profundas e ultraprofundas.
Na divulgação do PE 2022-26, a produção de óleo para 2022 refletia uma redução de 0,1 MMboed em relação ao
ano de 2022 do PE 2021-25 devido a efeitos da Covid-19 e incremento de participação da CNOOC em Búzios.
Considera-se uma variação de 4% para mais ou para menos na produção de 2022.
Exibe-se abaixo a curva de produção estimada no plano estratégico, divulgado em novembro de 2021.
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Assim como no plano passado, apresenta-se uma visão comercial da produção que reflete justamente o impacto
financeiro nos resultados da companhia, deduzindo da produção de gás natural os volumes de gás reinjetado nos
reservatórios, consumido nas instalações de E&P e queimado nos processos produtivos.
Essa curva se sustenta em um portfólio que gera mais valor e tem maior resiliência aos baixos preços do petróleo,
por consequência do aumento da participação dos ativos no pré-sal que possuem menor custo de extração por
barril.
No ano de 2022, na divulgação do PE 2022-26 se indicava uma produção de 2,7 milhões de boed, sendo que 70% da
produção será oriunda dos campos do pré-sal. Em 2026, se previa uma produção total de 3,2 milhões de boed,
sendo que 79% da produção será oriunda dos campos do pré-sal.
Contudo, em 14 de janeiro de 2022, a Petrobras divulgou Fato Relevante comunicando o atingimento das suas
metas de produção para o ano de 2021 e a revisão da meta de produção do PE 2022-26, conforme destacado a
seguir.
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Revisão da meta de produção de 2022
A Petrobras adquiriu em 17 de dezembro de 2021, na 2ª Rodada de Licitações do Excedente da Cessão Onerosa no
Regime de Partilha de Produção, os direitos de exploração e produção dos volumes excedentes da cessão onerosa
nos campos marítimos de Atapu e de Sépia. Com isso, a Companhia efetuou a revisão da meta de produção de
óleo e gás para o ano de 2022 visando refletir o efeito do resultado do citado leilão.
O início da partilha de produção dos FPSOs P-70 e Carioca, em operação nos campos de Atapu e Sépia,
respectivamente, também impactará a meta de produção da Petrobras divulgada no Plano Estratégico de 202226.
Dessa forma, no ano de 2022, teremos uma redução no valor de 70 Mboed para a produção total de óleo e gás, e a
alteração da faixa de 2,7 MMboed para 2,6 MMboed com variação de 4% para mais ou para menos. A produção de
óleo e produção comercial tiveram um impacto de cerca de 60 Mboed, mas permaneceram com as mesmas faixas,
respectivamente, 2,1 MMbpd e 2,3 MMboed, com variação de 4% para mais ou para menos. Para o período de 2023
a 2026, o impacto médio estimado para a produção é uma redução de 0,1 MMboed.
Com relação aos investimentos de 2022, está mantida a previsão divulgada de US$ 11 bilhões. Ao longo deste ano,
serão discutidos com os parceiros e PPSA os Planos de Desenvolvimento para a produção dos volumes excedentes
em Atapu e Sépia, que devem incluir a implantação de um novo sistema de produção em cada campo. Esses
ajustes serão refletidos e divulgados no Plano Estratégico 2023-27.

Custos Operacionais
O Plano Estratégico 2022-26 contempla iniciativas de otimização e redução dos custos, com metas de redução de
custo no horizonte do plano, como no caso do custo de extração apresentado na figura a seguir.
No caso, demonstra-se a competitividade com baixo custo, como elemento da resiliência da companhia.
Observando o histórico da companhia, o custo de extração diminui de US$ 8/boe, realizado na média 2016-2020,
para US$ 4,8/boe no horizonte 2022-2026, alavancado pelo excelente desempenho dos ativos do pré-sal.
Para o Custo Total do Petróleo Produzido (CTPP) projeta-se US$ 29/boe no horizonte 2022-2026, condicionado ao
cenário de preços do Plano. Por fim, para demonstrar a resiliência da companhia, exibe-se o breakeven
prospectivo da companhia de US$ 20/boe, ou seja, acima desse preço a companhia apresentaria geração de caixa
positiva.
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BAIXOS CUSTOS DE EXTRAÇÃO REFORÇAM A COMPETITIVIDADE DA PETROBRAS

Financiabilidade
A forte geração esperada de fluxo de caixa livre será decorrente da maior eficiência projetada, do controle de
gastos e dos recursos financeiros obtidos em função da gestão ativa de portfólio. Prevê-se que 58% da geração de
caixa líquida retorna para a sociedade, através dos tributos, participações governamentais e dividendos. A
geração de valor prevista se dará por uma alocação responsável dos investimentos e pela manutenção do nível de
endividamento, com o seu alongamento e redução do custo da dívida.

Compromissos de baixo carbono e sustentabilidade
A Petrobras segue fortalecendo suas iniciativas relacionadas aos aspectos ambiental, social e de governança
(ESG), com o firme compromisso de acelerar a sua descarbonização e de atuar sempre de forma ética e
transparente, com segurança em suas operações e respeito às pessoas e ao meio ambiente. O modelo estratégico
adotado mantém-se ancorado na premissa de produzir petróleo e gás compatível com cenários de
descarbonização acelerada da sociedade, adotando o conceito da dupla resiliência: econômica, resiliente a
cenários de baixos preços de petróleo, e ambiental, com baixo carbono. Atualmente a produção está no primeiro
quartil em intensidade de carbono na indústria de óleo e gás offshore, sendo um player de baixa emissão e alta
eficiência, com destaque para os campos do pré-sal.
Em linha com a ambição de atingir a neutralidade das emissões de gases de efeito estufa das operações sob
controle da companhia (escopos 1 e 2), está em desenvolvimento um programa corporativo de descarbonização,
que visa acelerar e reduzir custos das soluções para descarbonização, trazendo maior competitividade para a
companhia. O programa avaliará também oportunidades relativas ao escopo 3 e será suportado por um fundo
dedicado de descarbonização, com orçamento inicial de US$ 250 milhões, que poderá ser usado em iniciativas
envolvendo os escopos 1, 2 e 3.
Além disso, no PE 2022-26, a Petrobras está avançando na análise de possíveis novos negócios que possam reduzir
a exposição e a dependência das fontes fósseis e, ao mesmo tempo, sejam rentáveis, garantindo a
sustentabilidade da companhia no longo prazo. Nesse sentido, está sendo criada uma governança de aprovação
para entrada em novos negócios focados em diversificar o portfólio da Petrobras, priorizando negócios
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relacionados ao segmento de energia ou de novos produtos que não estejam previstos no atual plano estratégico.
No plano não há previsão de CAPEX para investimento em diversificação rentável.
A visão de sustentabilidade da empresa, ancora-se também em compromissos sólidos em ecoeficiência de suas
operações e na área de responsabilidade social, abrangendo projetos socioambientais, direitos humanos e o
relacionamento comunitário.
Os compromissos de sustentabilidade da Petrobras, reforçados no PE 2022-26, são:

O PE 2022-26 propõe um conjunto de estratégias que incorporam e dão visibilidade a acontecimentos e questões
relevantes para o futuro da Petrobras, como, por exemplo: (i) transparência e foco em sustentabilidade (ESG),
em especial em relação à descarbonização das operações; (ii) maximização do valor do portfólio, com foco em
ativos de águas profundas e ultraprofundas; e (iii) agregar valor ao parque de refino, com processos mais
eficientes e novos produtos; e (iv) fortalecimento da integração das atividades de comercialização e logística.
Este plano estratégico demonstra o compromisso da Petrobras de ser uma companhia cada vez mais focada na
geração de valor, transformando recursos em riqueza para a sociedade. Com a dívida agora equacionada, a
companhia continuará atuando com forte disciplina de capital, concentrando seus investimentos no
desenvolvimento do pré-sal, sempre focando na eficiência em carbono para continuar sendo uma das produtoras
de óleo e gás mais eficientes do mundo, enquanto amadurece oportunidades em novos negócios.
ii.fontes de financiamento dos investimentos:
Através da disciplina de custos e compromisso com a rentabilidade, a companhia projeta no período do Plano
Estratégico 2022-26 fontes de recursos de US$ 175 bilhões, advindos da geração de caixa operacional e dos
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desinvestimentos. Esses recursos farão frente aos investimentos previstos pela Petrobras, bem como a busca pela
manutenção do endividamento e distribuição de dividendos, conforme figura a seguir:

PETROBRAS MAIS FORTE GERA MAIS VALOR PARA A SOCIEDADE

iii.desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos:
A gestão ativa de portfólio, resulta em uma importante fonte de recursos para a companhia, por meio do
estabelecimento de estratégias para atuar em parcerias e com desinvestimentos, compreendendo a venda de
posições minoritárias, majoritárias ou inteiras em algumas subsidiárias, controladas, negócios em conjunto,
coligadas e ativos, para investidores estratégicos ou financeiros ou através de ofertas públicas.
Alinhadas à legislação vigente, as seguintes etapas da sistemática de desinvestimentos da Companhia são
divulgadas ao público:
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Na tabela a seguir estão os valores das transações que foram concluídas no período de 01 de janeiro de 2021 até
30 de novembro de 2021:
Data de
Assinatura

Data de
Fechamento

Valor Nominal
(US$ bilhões)¹

Transação

28/11/2019

05/02/2021

Venda integral da participação na concessão de Frade, localizada na
Bacia de Campos, litoral norte do estado do Rio de Janeiro.

0,1

02/10/2020

05/02/2021

Venda integral de participação na Petrobras Uruguay Distribuición
S.A. (PUDSA).

0,062

07/01/2021

09/04/2021

Venda integral de participação na empresa Eólica Mangue Seco 1.

0,008²

07/01/2021

05/04/2021

Venda integral de participações nas empresas Eólica Mangue Seco 3
e 4.

0,017²

30/04/2021

30/04/2021

Venda de participação remanescente
Transportadora do Sudeste S.A. (NTS).

0,3333²

26/02/2021

31/05/2021

Venda integral da participação na empresa Eólica Mangue Seco 2.

30/06/2021

05/07/2021

21/08/2020

14/07/2021

21/12/2018

31/08/2021

de

10%

na

Nova

Oferta pública de distribuição secundária de todas as ações
ordinárias de emissão da Petrobras Distribuidora S.A. (BR) de
titularidade da Petrobras.
Venda da totalidade de participações em oito concessões de
exploração e produção terrestres, localizadas no estado da Bahia,
denominados conjuntamente de Polo Rio Ventura.
Cessão de direitos de 10% do campo de Lapa para a Total, no Bloco
BM-S-9. Exercício da opção de venda do restante da participação da
Companhia, conforme previsto no contrato assinado em janeiro de

0,006²
2,238²
0,0339
0,049
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