Petrobras informa eleição de novo Diretor
Executivo de Relacionamento Institucional
—
Rio de Janeiro, 29 de maio de 2019 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que o seu
Conselho de Administração, em reunião realizada hoje, elegeu o Sr. Roberto Furian Ardenghy para
o cargo de Diretor Executivo de Relacionamento Institucional.
Roberto Ardenghy é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria e possui pósgraduação em Relações Internacionais e Diplomacia na Academia Diplomática do Instituto Rio
Branco e em Economia do Petróleo e Gás pela COPPE, na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Diplomata de carreira, durante sua trajetória profissional ocupou vários cargos no Governo
Federal em Brasília, na Casa Civil da Presidência da República e nos Ministérios das Relações
Exteriores, Justiça, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, na Secretaria da Administração
Federal e nas Embaixadas do Brasil em Washington e Buenos Aires.
No período compreendido entre 2002 a 2007, trabalhou como Chefe de Gabinete, Presidente da
Comissão de Ética e Superintendente de Abastecimento na Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis – ANP. De 2007 a 2011, atuou como Gerente de Relações Corporativas
da BG E&P do Brasil. Foi membro do Comitê de Exploração e Produção do Instituto Brasileiro de
Petróleo e Diretor da Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro - AmCham Rio.
Roberto Ardenghy foi professor adjunto de Direito Internacional da Faculdade Cândido Mendes
Campus Ipanema e professor dos cursos de pós-graduação executiva em petróleo do Instituto
Brasileiro do Petróleo e da COPPE-Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Retornou ao Governo Federal em 2012 e foi transferido para Houston como Cônsul Geral Adjunto
e Chefe do Departamento de Promoção Comercial e Investimentos. Também foi Presidente
Honorário da Câmara de Comércio Brasil-Texas (BRATECC) e Cônsul Geral Adjunto no Consulado
Geral do Brasil em Nova York, de maio de 2017 a janeiro de 2019. Desde então, passou a ocupar o
cargo de Chefe de Gabinete da Presidência da Petrobras.
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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.

A indicação do Diretor foi objeto de prévia análise pelo Comitê de Pessoas do Conselho de
Administração da Petrobras.
A criação da nova Diretoria visa a maximizar a sinergia de estruturas que têm como principal
atribuição o relacionamento da companhia com seus públicos de interesse, reforçando as
atividades de comunicação empresarial e gerenciamento de marcas, ações de projetos sociais e
ambientais, e relacionamento externo junto ao Poder Público em defesa dos interesses de temas
chave para a companhia.
Já a Diretoria de Estratégia, Organização e Sistema de Gestão foi extinta e suas atividades
distribuídas considerando as oportunidades e sinergias existentes em outras áreas.
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