
    

Petrobras sobre exportação de óleos combustíveis 

—  

Rio de Janeiro, 05 de junho de 2020 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que exportou 

1,11 milhão de toneladas de óleo combustível no mês de maio, superando em 10% o recorde anterior 

atingido em fevereiro de 2020. A quantidade exportada de óleo combustível foi 231% superior ao 

volume exportado em  maio do ano passado. 

É importante destacar que, em 01/01/2020, entrou em vigor a nova especificação mundial dos 

combustíveis marítimos (IMO 2020), que reduziu de 3,5% para 0,5% o limite de teor de enxofre no 

óleo combustível, o que tem gerado uma oportunidade única para a Petrobras, que produz petróleo 

e óleo combustível com baixo teor de enxofre.  

O recorde das exportações ocorre em um período desafiador da economia mundial com redução da 

demanda global por petróleo e derivados ocasionada pela pandemia do COVID-19. A estratégia de 

diversificação dos destinos das exportações de óleo combustível tem se mostrado eficaz na captura 

de maior participação no mercado externo.  

 

O recorde alcançado reflete o resultado das ações tomadas durante a crise para retornar a produção 

da área de Exploração e Produção e readequar as cargas de refino focando nos produtos que 

maximizam a margem da companhia sem pressionar os estoques. 
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Este documento pode conter previsões segundo o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores 

Mobiliários) e Seção 21E da lei de Negociação de Valores Mobiliários de 1934 conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas dos 

administradores da Companhia. Os termos: “antecipa”, “acredita”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem como outros 

termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas, previstos ou não, pela Companhia. Portanto, os 

resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e, o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui 

contidas.   


