Petrobras sobre Diretoria de Logística
—
Rio de Janeiro, 25 de março de 2020 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que o seu Conselho de
Administração, em reunião realizada hoje, aprovou a criação da Diretoria de Logística e a eleição de André Barreto
Chiarini para o respectivo cargo de Diretor Executivo.
O Conselho também aprovou a extinção da Diretoria de Assuntos Corporativos, com a dispensa do Diretor Executivo
Eberaldo de Almeida Neto. Dessa forma, a Diretoria Executiva da Petrobras continuará a ser composta pelo Presidente
e por oito Diretores Executivos. Com a mudança, a Petrobras terá quatro diretorias corporativas e quatro diretorias
operacionais.
Todas estas alterações entrarão em vigor em 1º de maio de 2020.
André Chiarini ocupava o cargo de assessor da Presidência da Petrobras para logística desde novembro de 2019. Foi
sócio fundador e Diretor Executivo do Infra Partners Investimentos em Logística, possui mais de 20 anos de carreira em
Logística, atuando à frente da operação, do planejamento, do desenvolvimento de negócios e de funções corporativas,
em diversos países. Além de ter fundado outras 3 empresas, foi Diretor de Planejamento e Desenvolvimento Logístico da
Vale, Diretor Internacional de Serviços Compartilhados (baseado na Suíça, na Vale International), Diretor de Eletrônicos
e Bens de Consumo da TNT Logistics e Senior Associate do Operations Competency Center da Booz & Co.
André é engenheiro químico pela UFRJ e mestre em administração de empresas pelo COPPEAD/UFRJ, com intercâmbio
no Master of International Management (MIM) da AGSIM/Thunderbird. Participou de programas de treinamento executivo
da Sloan School of Management (MIT), IMD, Chicago Booth e University of Michigan Business School.
As mudanças visam gerar maior eficiência na gestão dos ativos logísticos, eliminando ineficiências operacionais e
comerciais, reduzindo custos e buscando a excelência e geração de valor na prestação de serviços para a Petrobras. A
ênfase às atividades de logística levarão a melhorias significativas no planejamento e, consequentemente, nas operações
de E&P e Refino, com estruturas dedicadas ao atendimento ao E&P, downstream, ao desenvolvimento do negócio, e a
gestão de estoques e armazéns.
As áreas ligadas à Diretoria de Assuntos Corporativos terão suas atividades realocadas para outras diretorias,
considerando-se as oportunidades e sinergias existentes. A unidade de Segurança, Meio Ambiente e Saúde será
vinculada à Diretoria de Relacionamento Institucional; a unidade Suprimento de Bens e Serviços será vinculada à Diretoria
Financeira e de Relacionamento com Investidores; e a unidade Serviços Compartilhados será vinculada à Diretoria de
Transformação Digital e Inovação.
A companhia agradece a dedicação de Eberaldo de Almeida Neto ao longo de mais de trinta anos de carreira na Petrobras
e seu importante trabalho à frente da Diretoria de Assuntos Corporativos desde janeiro de 2018.
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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.

