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DISCLAIMER
Esta apresentação contém declarações acerca de eventos futuros. Todas as declarações exceto aquelas relativas a fatos históricos contidas nesta
apresentação são declarações acerca de eventos futuros, incluindo, mas não limitado a, declarações sobre planos de perfuração e aquisições sísmicas,
custos operacionais, aquisição de equipamentos, expectativa de descobertas de óleo, a qualidade do óleo que esperamos produzir e nossos demais
planos e objetivos. Os leitores podem identificar várias dessas declarações ao ler palavras como “estima”, “acredita”, “espera” e “fará” e palavras similares
ou suas negativas. Apesar da administração acreditar que as expectativas representadas em tais declarações são razoáveis, não pode assegurar que tais
expectativas se confirmarão. Por sua natureza, declarações acerca de eventos futuros exigem que façamos suposições e, assim, tais declarações são
sujeitas a riscos inerentes e incertezas. Nós alertamos os leitores dessa apresentação a não depositarem confiança indevida nas nossas declarações de
eventos futuros considerando que certos fatores podem causar futuras circunstâncias, resultados, condições, ações ou eventos que podem diferir
significativamente dos planos, expectativas, estimativas ou intenções expressas nas declarações acerca de eventos futuros e as premissas que as
suportam.
Os seguintes fatores de risco podem afetar nossa operação: os relatórios de avaliação de recursos contingentes e prospectivos envolvendo um
significativo grau de incerteza e sendo baseados em projeções que podem não ser precisas; riscos inerentes à exploração e produção de óleo e gás
natural; histórico limitado da operação como uma empresa de exploração e produção de óleo e gás natural; perfuração e outros problemas operacionais;
quebras ou falhas de equipamentos ou processos; erros de contratos ou operadores; falha de execução de terceiros contratados; disputas trabalhistas,
interrupções ou declínio na produtividade; aumento em custos de materiais ou pessoal; inatividade de atrair pessoal suficiente; exigências de intensivo
capital para investimento e despesas de manutenção que a PetroRio possa não estar apta a financiar; custos decorrentes de atrasos; exposição a
flutuações da moeda e preços de commodity; condições econômicas no Brasil; leis complexas que possam afetar custos ou meio de conduzir o negócio;
regulamentos relativos ao meio ambiente, segurança e saúde que possam se tornar mais rigorosos no futuro e levar a um aumento nos passivos e custos
de capital, incluindo indenizações e penalidades por danos ao meio ambiente; término antecipado, não renovação e outras providências similares
relativas aos contratos de concessão; e competição. Alertamos que essa lista de fatores não é completa e que, quando se basearem nas declarações
acerca de eventos futuros para tomar decisões, investidores ou outros devem cuidadosamente considerar outras incertezas e eventos potenciais. As
declarações acerca de eventos futuros aqui incluídas estão baseadas na premissa de que nossos planos e operação não serão afetados por tais riscos,
mas que, se nossos planos e operação forem afetados por tais riscos, as declarações a cerca de eventos futuros podem se tornar imprecisas.
As declarações acerca de eventos futuros incluídas nesta apresentação são expressamente qualificadas em sua totalidade por este aviso legal. Tais
declarações foram feitas na data desta apresentação. Não nos comprometemos a atualizar tais declarações acerca de eventos futuros, exceto quando
exigido pela legislação de valores mobiliários aplicável.
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DESTAQUES OPERACIONAIS
Produção da PetroRio de 20.348 bbl/d no trimestre. Como operador foram produzidos 27.136
bbl/d

Queda do Lifting Cost total PetroRio para US$ 22,9/bbl, 14% abaixo do 3T18 (US$ 26,6/bbl)

Eficiência Operacional de 98,5% em Polvo e 98,9% em Frade no período
Sinergias com logística aérea e terrestre capturadas entre Polvo e Frade. Logística marítima, em
curso

Início da Campanha de Polvo de 2019
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DESEMPENHO DOS ATIVOS

Estimativas de Reservas da Companhia (Mboe)
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Reservas

Frade (52%)

Polvo (1 00%)

Manati (1 0%)

Total

Provadas (1 P)

30

14

3

47

Provadas+Prováveis (2P)

46

21

3

70

Provadas+Prováveis+Possíveis (3P)

62

30

3

96

LIFTING COST POR BARRIL

Redução de lifting cost devido à captura das
sinergias entre Frade e Polvo e da renegociação
dos contratos operacionais.
Lifting Cost combinado pode alcançar US$ 20/bbl
a partir de dezembro de 2019.
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DESEMPENHO OPERACIONAL
Medidas para reduzir o declínio natural em 2019
Curto Prazo (realizado)
1) Injeção de Gás

2) Reabertura de poço com hidrato
3) Ações para melhoria de escoamento
e gerenciamento de reservatórios
Médio Prazo (em andamento)

3) Redução de BSW (Water Shutoff / RPM)
4) Estimulação de poços

Aumento de produção em relação à curva de
declínio esperada para o Campo é estimado em 18%
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CAMPANHA DE PERFURAÇÃO POLVO - 2019
PLANO DE REVITALIZAÇÃO
FASE 3
Ampliação de escopo inicial:
1 workover; 1 recompletação; 2 poços
2 meses para cada perfuração
Investimento inicial para a primeira
etapa será de aproximadamente
US$ 20 milhões
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CAMPANHA DE PERFURAÇÃO FRADE - 2020/2021

OUP3

MDP2

REVITALIZAÇÃO DE FRADE

MUP6
MUI2

MUP5

MUP2
MDP1

Projeto Global de perfuração – 4 Produtores
e 3 Injetores

MUP3
N5P1
ODP3
UPP1

OUP2
MUP2

Perfurações separadas em duas etapas:

N5I2
ODP1

OUP1

OUI3

1ª Etapa – 1 Produtor e 2 Injetores

OUI2

N5I1

2ª Etapa – 3 Produtores e 1 Injetor

ODP4

ODIJ

OUI1

(Metros)

Produtores atuais
Injetores atuais (desativados)
Produtores previstos para perfuração
Injetores previstos para perfuração
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= 1ª fase (3 poços)

Custo da 1ª fase, para 100% do consórcio:
US$ 190-200 milhões

DESTAQUES FINANCEIROS
Receita Líquida de R$ 399 MM, aumento de 78% vs 3T18

EBITDA ajustado (ex-IFRS 16)* de R$ 215,9 MM, maior margem realizada em um trimestre (54%)

Maior EBITDA* por barril já atingido, apesar do menor preço médio do Brent (US$ 31,5/bbl)

Queda acelerada na alavancagem para 1,2x Net Debt /EBITDA (ex-IFRS 16) ajustado

Resultado líquido ajustado (ex-IFRS 16) fortemente impactado por efeitos não-caixa (variação cambial)

*EBITDA ajustado (ex-IFRS 16) deduz as “Outras Receitas e Despesas” e os efeitos do IFRS-16, que retira o aluguel do FPSO
9do “Custo Operacional” e o aloca como Depreciação, gerando impactos também nos juros e variação cambial (Despesas
Financeiras).
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DESEMPENHO FINANCEIRO
(Em milhares de R$)

O resultado líquido do trimestre foi impactado por variação cambial negativa de R$ 79,4 milhões
10
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*EBITDA ajustado deduz as “Outras Receitas e Despesas” por serem não recorrentes.

Incluem o IFRS 16 a partir
de 1º de janeiro de 2019

DESEMPENHO FINANCEIRO
R$ milhões

Melhor EBITDA* por barril da história da Companhia (+15% vs
3T18), apesar da queda do Brent médio

Alavancagem de 1,2x considera toda a dívida para a aquisição de
Frade, porém, dos últimos 12 meses, apenas os últimos dois
trimestres incorporam os resultados de Frade

*EBITDA ajustado (ex-IFRS 16): EBITDA deduzindo as “Outras Receitas e Despesas” e os efeitos
do IFRS-16, que retira o aluguel do FPSO do “Custo Operacional” e o aloca como “Depreciação”,
gerando impactos também nos juros e variação cambial (“Despesas Financeiras”).
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FUNDING
Empréstimos e Financiamentos
(Em milhares de R$)
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Vendor Finance (Chevron)

PPE (ICBC)

Finep

Citibank

US$ 224 milhões
Prazo de 2 anos
Libor + 3% a.a.
Vendor finance possibilita pagar
o ativo com próprio fluxo

US$ 60 milhões
Prazo de 4 anos
Libor + 3% a.a.
Garante venda da produção
de Polvo para a PetroChina

R$ 90 milhões
2,5 anos de carência
Prazo de 10 anos
TJLP + 1,5% a.a.

US$ 48 milhões
Prazo de 4 meses
Libor + 3% a.a.
Capital de giro

FUNDING
Empréstimos e Financiamentos
Cronograma de amortização
R$ MM

848,1

5%

Outros
Citibank

US$

Finep

R$

PPE (ICBC)

349,7

Chevron

95%
48,4
< 12 meses
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2º Ano

3º Ano

22,1
4º Ano

39,4
> 5 anos

Vendor Finance (Chevron)

PPE (ICBC)

Finep

Citibank

US$ 224 milhões
Prazo de 2 anos
Libor + 3% a.a.
Vendor finance possibilita pagar
o ativo com próprio fluxo

US$ 60 milhões
Prazo de 4 anos
Libor + 3% a.a.
Garante venda da produção
de Polvo para a PetroChina

R$ 90 milhões
2,5 anos de carência
Prazo de 10 anos
TJLP + 1,5% a.a.

US$ 48 milhões
Prazo de 4 meses
Libor + 3% a.a.
Capital de giro

Q&A
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Relações
com Investidores

+55 21 3721 2129
ri@petroriosa.com.br
ri.petroriosa.com.br

