
 

 

 

 

 
 

Petrobras sobre Plano Petros  

—  
Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2020 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade ao 

comunicado divulgado em 10 de março de 2020, informa que a contribuição no valor de R$ 2,05 bilhões a 

ser paga à vista para a Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) foi renegociada em razão do 

cenário macroeconômico e da orientação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas 

Estatais (SEST/ME) contida na Nota SEI 19636-2020-ME, como medida de preservação do fluxo de caixa 

operacional da Companhia. 

 

Essa renegociação foi celebrada em contrato de dívida com a Petros que prevê a realização dos pagamentos 

de forma semestral ao longo dos próximos 20 anos. Os valores serão atualizados pela meta atuarial de cada 

plano de benefícios, evitando que isso resulte em prejuízo à liquidez e solvência dos mesmos. 

 

O valor de R$ 2,02 bilhões, informado em março, tinha como data base dezembro de 2019, data do cálculo 

atuarial anual. Este valor, atualizado para maio, soma R$ 2,05 bilhões. 

 

Esse contrato financeiro firmado com a Petros impactará as demonstrações financeiras da Petrobras na 

proporção dos juros incorridos sobre este parcelamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.petrobras.com.br/ri 

Para mais informações: 

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | Relações com Investidores 

 e-mail: petroinvest@petrobras.com.br/acionistas@petrobras.com.br 

 Av. República do Chile, 65 – 1803 – 20031-912 – Rio de Janeiro, RJ. 

 Tel.: 55 (21) 3224-1510/9947 | 0800-282-1540 

 

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.   


