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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.   

 

Petrobras sobre programa de desligamento na Transpetro 

— 
 

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2020 –  A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que o Conselho 

de Administração da sua subsidiária integral Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), aprovou a criação 

de um Programa de Desligamento Voluntário (PDV) exclusivo para seus empregados. 

 

O PDV é uma importante ferramenta de gestão de efetivo, sendo mais uma medida com foco na 

redução de custos, a fim de reforçar a resiliência dos negócios da companhia.  

 

O programa tem uma estimativa de retorno (custo evitado de pessoal menos o desembolso com 

indenizações) de R$ 552 milhões até 2025 e visa promover a adequação do efetivo marítimo às ações 

de gestão ativa da frota. Os desligamentos deverão ocorrer entre setembro de 2020 e julho de 2021 e 

estão estimados em cerca de 557 empregados. 

 

A Petrobras reforça o seu compromisso com a transparência e o respeito a todos os seus empregados 

e de suas subsidiárias. A  companhia busca criar condições para que os profissionais façam a melhor 

escolha, mantendo sempre o seu comprometimento com a ética, a transparência e com os mais 

elevados níveis de segurança e eficiência das operações. 


