Petrobras registra recordes na sua produção anual de 2020

—
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 2021 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que, em 2020, registrou
recordes na sua produção anual de óleo e na sua produção anual total (óleo e gás natural) de,
respectivamente, 2,28 milhões de barris por dia (bpd) de óleo e 2,84 milhões de barris de óleo equivalente
por dia (boed).
Os recordes anteriores ocorreram em 2015 e foram de 2,23 milhões de bpd de óleo e 2,79 milhões de boed.
Os atuais recordes de produção estão suportados em uma carteira de ativos com maior valor. A produção
no pré-sal totalizou 1,86 milhão de boed em 2020, representando 66% da produção total da Petrobras. Em
2015, essa produção no pré-sal correspondia a 24% da produção total da Petrobras.
Os valores realizados de produção anual de óleo e de produção anual total coincidem com o centro das
metas de produção revisadas em outubro de 2020, no Relatório de Produção e Vendas do 3T20, e superam
em 5% as metas originalmente previstas para o ano.
O atingimento de maiores volumes de produção em relação ao originalmente previsto foi decorrência dos
seguintes fatores:
(a) produção acima da capacidade nominal de processamento no campo de Búzios, em função de maior
disponibilidade temporária de geração de energia e compressão de gás nas plataformas desse campo;
(b) menor número de intervenções para combate à corrosão por CO2 nos dutos submarinos de injeção
de gás, em função do desenvolvimento de novas ferramentas e tecnologias de inspeção;
(c) menor declínio de produção observado nos campos de Tupi e Sapinhoá, em função de melhor
desempenho dos reservatórios; e
(d) maior eficiência de produção e otimização de paradas de produção nas plataformas, apesar do
cenário de restrições operacionais decorrente dos impactos provocados pela pandemia da COVID-19.
Os recordes demonstram o bom desempenho operacional mesmo no cenário desafiador de 2020, com maior
foco em ativos de classe mundial em águas profundas e ultraprofundas, onde a Petrobras tem demonstrado
grande diferencial competitivo.
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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.

