Petrobras aprova Plano Estratégico 2022-2026

—
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2021 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que seu Conselho
de Administração aprovou, em reunião realizada hoje, o Plano Estratégico para o quinquênio 2022-2026
(PE 2022-26).
Com a visão de “Ser a melhor empresa de energia na geração de valor, com foco em óleo e gás,
sustentabilidade, segurança, respeito às pessoas e ao meio ambiente”, a Petrobras reafirma seus valores:
(i) Respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente; (ii) Ética e transparência; (iii) Superação e confiança;
(iv) Orientação ao mercado e Resultados. Além disso, a companhia mantém seu propósito de “Prover
energia que assegure prosperidade de forma ética, segura e competitiva”.
“A Petrobras mantém sua estratégia consistente de focar em projetos com pleno potencial de gerar
recursos e contribuições para a sociedade brasileira. Priorizamos transformar recursos em riquezas para
o país ao mesmo tempo em que trilhamos o caminho sustentável para a transição energética. Ampliamos
nossa previsão de investimentos para os próximos anos e fazemos isso com extrema responsabilidade e
diligência na alocação dos recursos”, destaca o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna.
O PE 2022-26 apresenta quatro métricas de topo que quantificam os atributos da visão e fornecem uma
orientação mais explícita sobre os principais objetivos de curto prazo da Petrobras. A vida é um valor
inegociável para a Petrobras e, por isso, a companhia segue ambicionando zero fatalidade. O indicador
TAR (taxa de acidentes registráveis por milhão de homens-hora) é uma de nossas métricas de topo, mas
não é utilizado para fins de remuneração variável dos empregados. Para 2022, o limite de alerta
permanece abaixo de 0,7, o que reafirma o compromisso da Petrobras com a vida e a mantém no melhor
quartil da indústria.
De maneira a garantir o alinhamento dos incentivos para o atingimento das metas, três dessas métricas
impactarão diretamente a remuneração dos executivos e de todos os empregados da companhia em 2022.
As métricas são:
•
•
•

Indicador de atendimento às metas de emissões de gases de efeito estufa (IAGEE) de 100%;
Volume vazado de óleo e derivados (VAZO), com limite de alerta de 120 m³;
Delta do EVA® consolidado de US$ 2 bilhões.

As métricas IAGEE e VAZO estão alinhadas aos compromissos de baixo carbono e sustentabilidade
ambiental do PE 2022-26, que manteve a ambição de zero vazamento.
A métrica de dívida bruta presente no último plano estratégico foi excluída, devido ao atingimento
antecipado da meta de US$ 60 bilhões no 3T21. No entanto, visando manter os incentivos para uma boa
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gestão da alavancagem, será considerada como gatilho da métrica de topo Delta EVA® a manutenção da
dívida bruta abaixo de US$ 65 bilhões. Ou seja, caso esse valor seja excedido, a nota do Delta EVA® será
contabilizada como zero.
O PE 2022-26 mantém uma gestão de portfólio ativa, com expectativa de desinvestimentos entre US$ 15
e 25 bilhões, o que contribuirá para melhorar a eficiência operacional, o retorno sobre o capital e a geração
de caixa necessária para manter a dívida em patamar adequado, bem como apoiar as melhores
oportunidades de investimento. A gestão ativa permite que a Petrobras foque nos ativos que têm
potencial para elevar o retorno esperado do portfólio de forma sustentável.
Os investimentos previstos para o período 2022-2026 são de US$ 68 bilhões, sendo 84% deste total
alocados na exploração e produção de petróleo e gás natural (E&P). Do CAPEX total do E&P (US$ 57
bilhões), cerca de 67% serão destinados para os ativos do pré-sal. Esta alocação está aderente ao foco
estratégico da companhia, concentrando cada vez mais os seus recursos em ativos em águas profundas e
ultraprofundas, onde tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos, produzindo
óleo de melhor qualidade e com menores emissões de gases de efeito estufa.

Importante destacar que o CAPEX do PE 2022-26 inclui o montante de US$ 1,8 bilhão em projetos
relacionados a iniciativas de descarbonização das operações, com destaque para separação de CO 2,
sistemas de detecção de metano, comissionamento do flare fechado, tecnologia HISEP, projetos de
redução de carbono nas refinarias, dentre outras. A maioria destas iniciativas são relacionadas à
otimização da produção e/ou eficiência operacional, com importantes reflexos na redução das emissões.
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Produção de óleo, LGN e gás natural
A curva de produção de óleo e gás projetada para o período 2022-2026 indica um crescimento contínuo,
mesmo considerando os desinvestimentos. Em linha com o foco estratégico da companhia, as atividades
de E&P estão concentradas em águas profundas e ultraprofundas no Brasil, representando 92% da sua
produção total em 2022, com perspectiva de chegar a 100% em 2026. A produção do pré-sal representará
79% do total da companhia no final do quinquênio.
A curva de produção considera a entrada de 15 projetos com novas plataformas no período 2022-2026,
sendo 9 afretadas e 6 próprias. A meta de produção de petróleo para 2022 foi revisada para 2,1 milhões
de barris de óleo por dia, considerando uma variação de 4% para mais ou para menos, principalmente em
função dos impactos relacionados a COVID e dos desinvestimentos ocorridos no final de 2021. A meta de
produção total para 2022, incluindo petróleo e gás natural, é de 2,7 milhões de barris de óleo equivalente
por dia, também considerando variação de 4% para mais ou para menos.

* Com variação de +/- 4%. Queda de 0,1 MMboed em relação ao ano de 2022 do PE 2021-2025 devido a efeitos COVID e incremento de participação da
CNOOC em Búzios.
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Compromissos de baixo carbono e sustentabilidade
A Petrobras segue fortalecendo suas iniciativas relacionadas aos aspectos ambiental, social e de
governança (ESG), com o firme compromisso de acelerar a sua descarbonização e de atuar sempre de
forma ética e transparente, com segurança em suas operações e respeito às pessoas e ao meio ambiente.
O modelo estratégico adotado mantém-se ancorado na premissa de produzir petróleo e gás compatível
com cenários de descarbonização acelerada da sociedade, adotando o conceito da dupla resiliência:
econômica, resiliente a cenários de baixos preços de petróleo, e ambiental, com baixo carbono.
Atualmente a produção está no primeiro quartil em intensidade de carbono na indústria de óleo e gás
offshore, sendo um player de baixa emissão e alta eficiência, com destaque para os campos do Pré-sal.
Em linha com a ambição de atingir a neutralidade das emissões de gases de efeito estufa das operações
sob controle da companhia (escopos 1 e 2), está em desenvolvimento um programa corporativo de
descarbonização, que visa acelerar e reduzir custos das soluções para descarbonização, trazendo maior
competitividade para a companhia. O programa avaliará também oportunidades relativas ao escopo 3 e
será suportado por um fundo dedicado de descarbonização, com orçamento inicial de US$ 250 milhões,
que poderá ser usado em iniciativas envolvendo os escopos 1, 2 e 3.
Além disso, no PE 2022-26, a Petrobras está avançando na análise de possíveis novos negócios que
possam reduzir a exposição e a dependência das fontes fósseis e, ao mesmo tempo, sejam rentáveis,
garantindo a sustentabilidade da companhia no longo prazo. Nesse sentido, está sendo criada uma
governança de aprovação para entrada em novos negócios focados em diversificar o portfólio da
Petrobras, priorizando negócios relacionados ao segmento de energia ou de novos produtos que não
estejam previstos no atual plano estratégico. No plano não há previsão de CAPEX para investimento em

diversificação rentável.
A visão de sustentabilidade da empresa, ancora-se também em compromissos sólidos em ecoeficiência
de suas operações e na área de responsabilidade social, abrangendo projetos socioambientais, direitos
humanos e o relacionamento comunitário.
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Os compromissos de sustentabilidade da Petrobras, reforçados no PE 2022-26, são:
1.

Redução das emissões absolutas operacionais totais em 25% até 2030

2.

Zero queima de rotina em flare até 20301

3.

Reinjeção de ~40 MM ton CO2 até 2025 em projetos de CCUS2

4.

Redução de 32% na intensidade de carbono no E&P até 2025 (15 kgCO2e/boe,
mantidos até 2030)

Mudanças Climáticas
5.

Redução de 40% na intensidade de emissões do metano no E&P até 2025

6.

Redução de 16% na intensidade de carbono no refino até 2025, ampliando para 30%
até 2030 (30 kgCO2e/CWT)

7.

Redução de 50% na captação de água doce em nossas operações até 2030

8.

Crescimento zero na geração de resíduos de processo até 2025

9.

100% das instalações Petrobras com plano de ação em biodiversidade até 2025

Recursos Hídricos

Resíduos

Biodiversidade
10. Investimentos em projetos socioambientais, programas em direitos humanos,
relacionamento comunitário e solução de problemas sociais e ambientais, envolvendo

Responsabilidade
Social

oportunidades de atuação junto aos nossos públicos de interesse e clientes dos
produtos Petrobras

Compromissos em carbono têm como ano base 2015 · Demais compromissos têm ano base 2018.
¹Conforme iniciativa de zero routine flaring do Banco Mundial ²CCUS: Carbon Capture, Utilization and Storage
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O PE 2022-26 propõe um conjunto de estratégias que incorporam e dão visibilidade a acontecimentos e
questões relevantes para o futuro da Petrobras, como, por exemplo: (i) transparência e foco em
sustentabilidade (ESG), em especial em relação à descarbonização das operações; (ii) maximização do
valor do portfólio, com foco em ativos de águas profundas e ultraprofundas; e (iii) agregar valor ao parque
de refino, com processos mais eficientes e novos produtos; e (iv) fortalecimento da integração das
atividades de comercialização e logística;
Este plano estratégico demonstra o compromisso da Petrobras de ser uma companhia cada vez mais
focada na geração de valor, transformando recursos em riqueza para a sociedade. Com a dívida agora
equacionada, a companhia continuará atuando com forte disciplina de capital, concentrando seus
investimentos no desenvolvimento do pré-sal, sempre focando na eficiência em carbono para continuar
sendo uma das produtoras de óleo e gás mais eficientes do mundo, enquanto amadurece oportunidades
em novos negócios.
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