Petrobras informa eleição de Diretor Executivo de
Transformação Digital e Inovação
—
Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2019 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que o Conselho
de Administração, em reunião realizada ontem, elegeu o Sr. Nicolás Simone para o cargo de Diretor
Executivo de Transformação Digital e Inovação, que assumirá a posição a partir de 01/10/2019, após a
criação dessa nova área na Companhia, que está sujeita à deliberação da Assembleia Geral de
Acionistas a ser realizada em 30/09/2019.
A dedicação dessa nova Diretoria da Petrobras à transformação digital e inovação é consistente com a
ênfase dada à tecnologia da informação no processo de mudança transformacional da Companhia para
a maximização da geração de valor para os acionistas e o Brasil.
Nicolás Simone é engenheiro de software e sistemas pela Universidade O.R.T – Uruguai, tem ampla
experiência internacional e conhecimento de tecnologia de informação, transformação digital, cyber
security, IA, omnichannel, CRM, inovação, vendas, logística, reengenharia de processos, projetos de
grande porte, centro de serviços compartilhados (CSC) e indústria 4.0. Liderou projetos globais
transformacionais, processos de M&A, implementou sistemas de gestão como SAP/ERP, modelos de
outsourcing e off shoring, sistemas de venda, entre outros, mantendo sempre o foco em inovação e
agregação de valor para o negócio.
Ocupou cargos de liderança em grandes empresas como Itaú-Unibanco, Lojas Renner, ABInBev e Grupo
Boticário, possuindo forte expertise de negócio em indústria, bens de consumo, varejo e mercado
financeiro. Seu foco é atuar com empatia e visão sistêmica do negócio para atingir resultados e superar
expectativas com agregação de valor.
Na frente de transformação digital, tem forte conhecimento em transformar e conectar negócios e
processos analógicos para digital, de acordo com as caraterísticas de cada organização,
implementando diferentes metodologias para definir e liderar esta mudança cultural em parceria com
as áreas e unidades de negócio.
Com ampla experiência e foco em inovação, transformou áreas de sistemas de um formato tradicional
para bimodal, com o objetivo de agregar valor para o negócio, estruturando laboratórios de inovação
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com áreas de co-working e ativando parcerias com startups para incubar soluções utilizando
metodologias como Design Thinking, Agile, Devops e outras, de modo a potencializar a experiência,
adaptabilidade e interação com o usuário final e assim poder reduzir os prazos de entrega.
Ao longo de sua carreira, publicou diversos artigos, deu palestras e entrevistas sobre a jornada da
transformação digital, inovação, criação de ecossistemas e como transformar a TI tradicional em uma
TI agregadora de valor. Seu trabalho foi reconhecido através de diversas premiações: CIO Executive
Award em Consumers Goods Category; CIO Executive Award em Retail; e, em 2017, publicou um paper
que foi case global falando em como transformar o role do CIO e TI em entidades de agregação de valor,
fortalecendo a colaboração com o negócio.
A indicação do Diretor Executivo foi objeto de prévia análise pelo Comitê de Pessoas do Conselho de
Administração da Petrobras.
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