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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.   
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Petrobras sobre notícias veiculadas na mídia  
—  
Rio de Janeiro, 23 de março de 2023 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em relação às notícias 
veiculadas na mídia a respeito da Política de Preços da companhia, esclarece que ajustes de preços 
de produtos são realizados no curso normal de seus negócios.  
 
A Petrobras reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o 
mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato das volatilidades externas e da taxa de 
câmbio causadas por eventos conjunturais, alinhada à atual Política de Preços da companhia, que não 
foi alterada até o presente momento, cabendo ressaltar que, no atual modelo de governança da 
Petrobras, de acordo com o Artigo 34,  inciso II, alínea c, do seu Estatuto Social , a definição da política 
de preços é de competência da Diretoria Executiva. 
 
A Petrobras monitora continuamente os mercados, o que compreende, dentre outros procedimentos, 
a análise diária do comportamento de nossos preços relativamente às cotações internacionais, o seu 
market share, dentre outras variáveis. 
 
Por fim, a Petrobras não antecipa decisões de reajustes e reforça que não há nenhuma decisão 
tomada por seu Grupo Executivo de Mercado e Preços (GEMP) que ainda não tenha sido anunciada ao 
mercado 
 
Fatos julgados relevantes sobre o tema serão tempestivamente divulgados ao mercado. 


