PLANO
ESTRATÉGICO

Nosso propósito
Prover energia que assegure prosperidade de forma ética,
segura e competitiva.

Nossa visão
A melhor empresa de energia na geração de valor para o
acionista, com foco em óleo e gás e com segurança, respeito às pessoas e ao meio ambiente.
Para alcançar nossa visão, orientamos nosso comportamento por cinco valores:

Respeito à vida,
Ética e
às pessoas e ao transparência
meio ambiente

Superação e
confiança

Orientação ao
mercado

Resultados

Estratégias
Nossas estratégias estão direcionadas para a criação de
valor em todos os negócios e cenários, entregando resultados superiores para nossos públicos de interesse.
Nosso contexto de negócios é cada vez mais complexo e
competitivo. Para atuarmos nele, vamos nos fortalecer mediante uma gestão ativa de portfólio, com uma estrutura de
custos e investimentos eficiente e tendo na transformação digital uma importante alavanca de valor.
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO

• Maximizar o valor do portfólio, com foco em

águas profundas e ultra profundas, buscando
eficiência operacional, otimização do fator de
recuperação e parcerias

• Crescer sustentado em ativos de óleo e gás

de classe mundial, em águas profundas e
ultra profundas

GÁS E ENERGIA

• Atuar de forma competitiva na comercialização do gás próprio

• Otimizar o portfólio termoelétrico com foco no
auto consumo e na comercialização do gás
próprio

• Sair integralmente da distribuição e do transporte de gás

REFINO, TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO

• Atuar de forma competitiva nas atividades de
refino, logística e comercialização de derivados, com foco nas operações do Sudeste

• Atuar de forma competitiva na comercialização global de petróleo

• Sair integralmente dos negócios de fertilizantes, distribuição de GLP e de biodiesel

RENOVÁVEIS

• Desenvolver pesquisas visando a atuação, em
longo prazo, em negócios de energia renovável com foco em eólica e solar no Brasil

• Viabilizar comercialmente o diesel renovável

e o BioQav como resposta às políticas de sustentabilidade da matriz energética brasileira

ESTRATÉGIAS TRANSVERSAIS

• Transformar digitalmente a Petrobras, entre-

gando soluções para os desafios, empoderando nossos colaboradores, gerando valor, e
aumentando a segurança das operações

• Desenvolver as competências críticas e uma

cultura de alto desempenho para atender aos
novos desafios da companhia, utilizando o
valor econômico adicionado como ferramenta
de gestão

• Perseguir constantemente uma estrutura de

custos e de investimentos competitiva e eficiente, com alto padrão de segurança e respeito ao meio ambiente

• Fortalecer a credibilidade e a reputação da
Petrobras
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