Petrobras sobre Programas de Desligamentos
—
Rio de Janeiro, 08 de abril de 2020 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que seu Conselho
de Administração aprovou a criação de um Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI), novo
programa de desligamento voltado aos empregados aposentáveis com vigência até 31/12/2023.
O Conselho também aprovou ajustes para estímulos nas adesões dos três Programas de
Desligamentos Voluntários (PDVs) da companhia: (i) PDV 2019 destinado aos aposentados pelo INSS
até junho de 2020; (ii) PDV específico para empregados lotados em ativos/unidades em processo de
desinvestimento; (iii) PDV exclusivo para os empregados que trabalham no segmento corporativo da
empresa.
Os programas são importantes ferramentas de gestão de efetivo na companhia, sendo mais uma
medida com foco na redução de custos, a fim de reforçar a resiliência dos negócios da companhia.
Os quatro programas preveem as mesmas vantagens legais e indenizações.
O PAI e o PDV 2019 tem uma estimativa de retorno adicional (custo evitado de pessoal menos o
desembolso com as indenizações) de R$ 7,6 bilhões até 2025 com os novos desligamentos, estimados
em cerca de 3.800 empregados.
Os ajustes de incentivo no PDV 2019 vão gerar uma provisão adicional de R$ 1,29 bilhão nas
demonstrações financeiras do 2T20 referente ao público já desligado e inscrito e o provisionamento
das novas adesões ocorrerá conforme as inscrições forem efetivadas.
Os PDVs específicos para os desinvestimentos e o segmento corporativo são programas feitos em
ciclos e com menor número de vagas, totalizando valores menores e o provisionamento também será
realizado conforme as inscrições.
Cabe destacar que o impacto esperado no caixa da companhia não será imediato para 2020, mas sim
diluído ao longo dos próximos três anos. Isso porque, no PAI, os desligamentos só ocorrerão quando
da concessão da aposentadoria dos empregados constantes do público alvo e, no PDV 2019, a
existência de categorias no programa que preveem a saída em até 24 meses produzem o efeito de diluir
os desligamentos no tempo. Além disso, a Companhia optou por diferir o pagamento das indenizações
em duas parcelas, sendo uma no momento do desligamento e a outra em julho de 2021 ou um ano após
o desligamento, o que for maior.
A Petrobras reforça o seu compromisso com a transparência e o respeito a todos os seus empregados.
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.
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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.

