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FATO RELEVANTE 

MEDIDAS ADOTADAS PARA 2020 
 

 
Rio de Janeiro, 18 de março de 2020 – A Petro Rio S.A. (a “Companhia” ou “PetroRio”) (B3: PRIO3), 

seguindo as melhores práticas de transparência e governança corporativa, atualiza seus acionistas e o 

mercado em geral sobre as ações tomadas para proteger seus colaboradores, parceiros de negócios e 

as comunidades em que atua, tendo em vista o cenário de incerteza e volatilidade relacionado à 

disseminação do novo coronavírus e à recente queda nos preços do óleo tipo Brent.  

 

Além de adotar diversas medidas de monitoramento e prevenção, a Companhia informa que também 

revisou seu plano de negócios e optou por postergar todos os investimentos (CAPEX) e reduzir os gastos 

(OPEX e G&A) de maneira a se readequar a este novo cenário. 

 

 

Medidas operacionais de proteção e segurança adotadas 

As medidas tomadas preveem mudanças nas atividades diárias de seus colaboradores e de terceiros, e 

nos gastos operacionais e administrativos (OPEX e G&A), dentre as quais: 

• Redução imediata do POB (People on Board) e extensão do período de embarque (visando a 
diminuição dos traslados) nas plataformas de produção em que a Companhia opera, mantendo 
apenas o pessoal essencial para a produção segura e eficiente da Companhia; 

• Disponibilização intensiva de itens de proteção, sanitização e higienização para as unidades 
onshore e offshore diretamente ligadas à atividade produtiva da Companhia, especialmente 
nas áreas com maior probabilidade de contágio;  

• Comunicação intensificada para todos os colaboradores e terceiros atuando nas unidades 
produtivas; 

• Adoção, desde sexta-feira (13/03), de protocolo de monitoramento (screening) no aeroporto, 
com auxílio de enfermeiro, para as pessoas que embarcam nas plataformas de produção da 
Companhia. A iniciativa inclui o monitoramento do pessoal 48 horas antes do embarque, 
visando a identificação de casos suspeitos; 

• Desde segunda-feira (16/03), os colaboradores situados na sede corporativa e unidades onshore 
passaram a trabalhar remotamente (home office). A ação inclui a diminuição, ao mínimo 
necessário, do traslado de colaboradores que atuam junto a órgãos reguladores, fiscais e 
governamentais. A Companhia avaliará, no dia 31/03, a extensão desta iniciativa; 

• Suspensão de todas as viagens internacionais. Viagens nacionais foram reduzidas aos 
profissionais essenciais para as unidades offshore residindo em outros estados; 

• Suspensão de todos os eventos presenciais. 

Adicionalmente, na sexta-feira (13/03) realizou, com sucesso, simulados de Medical Evacuation em 

todas as suas plataformas de produção com a supervisão do seu Comitê de Crise interno.  
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Liquidez, Endividamento e Investimentos (CAPEX) previstos para 2020 

A Companhia iniciou o ano com uma posição de caixa de US$ 183 milhões e um volume de Contas a 

Receber de US$ 93 milhões, que se materializou durante os meses de janeiro e fevereiro deste ano. 

 

Adicionalmente, conforme recentemente comunicado ao mercado, com o intuito de garantir proteção 

aos seus compromissos financeiros no primeiro semestre de 2020, a Companhia realizou, em 6 de 

janeiro de 2020, hedge para parte relevante de sua produção de óleo (100% para o primeiro trimestre 

e 50% para o segundo trimestre) com piso de 65 dólares por barril. Somente no mês de março, onde é 

prevista a venda de aproximadamente 1,5 milhões de barris, o ganho da operação poderá atingir entre 

US$ 39 milhões e US$ 41 milhões líquidos.  

 

Dentro da estratégia de postergação de CAPEX, a Companhia informa que desmobilizou a 3ª Fase da 

Revitalização de Polvo, e divulgará os resultados da campanha nos próximos dias.  

 

O modelo de negócios da PetroRio é resiliente e possibilita que a Companhia ultrapasse momentos 

desafiadores mantendo o foco na segurança e bem-estar dos seus colaboradores e stakeholders.  

 

A PetroRio continuará a manter o nível de qualidade e eficiência em suas operações e a usar sua 

experiência em racionalização de custos para minimizar os impactos deste novo cenário. A Companhia 

manterá o mercado informado sobre assuntos relevantes e novas evoluções serão prontamente 

divulgadas. 

 

Por fim, a Companhia aproveita para desejar aos seus colaboradores, acionistas, parceiros de negócios 

e suas famílias, saúde e serenidade durante esse período. 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a PetroRio  
A PetroRio é uma das maiores empresas independentes de produção de óleo e gás natural do Brasil. A cultura corporativa da Companhia busca o aumento 
de produção por meio da aquisição de novos ativos em produção, redesenvolvimento, maior eficiência operacional e redução dos custos de produção e 
das despesas corporativas. Seu objetivo maior é a criação de valor para seus acionistas com crescente disciplina financeira e preservação da sua liquidez, 
com total respeito à segurança e ao meio ambiente. Para mais informações acesse o site: www.petroriosa.com.br. 
 
Aviso Legal 
Todas as declarações exceto aquelas relativas a fatos históricos contidas neste documento 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 de a 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. Alertamos os leitores desse documento a não depositarem 
confiança indevida nas nossas declarações de eventos futuros considerando que certos fatores podem causar 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. 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 neste documento são expressamente qualificadas em sua totalidade por este aviso legal. Tais 
declarações foram feitas na data deste documento. Não nos comprometemos a atualizar tais declarações acerca de eventos futuros, exceto quando exigido 
pela legislação de valores mobiliários aplicável.                 


