Mudanças no Conselho de Administração
Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2016 - Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobras informa que o
Conselheiro Walter Mendes de Oliveira Filho renunciou ao cargo de membro do Conselho de
Administração (CA) e à presidência do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) da Companhia.
O CA da Petrobras aprovou a indicação do Sr. Walter Mendes para a presidência da Fundação
Petrobras de Seguridade Social – Petros, a qual deverá ser apreciada pelo Conselho Deliberativo
da Petros.
Em face da renúncia, o CA elegeu o Sr. Marcelo Mesquita, indicado pelo Sr. Walter Mendes e pelo
conselheiro Guilherme Affonso Ferreira, como membro deste Conselho até a próxima Assembleia
Geral da Petrobras, conforme previsão do estatuto da Companhia e da Lei 6.404/76, quando
caberá aos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias a eleição do ocupante deste
cargo.
A indicação do Sr. Walter Mendes e a eleição do Sr. Marcelo Mesquita respeitaram todas as
formalidades no que se refere ao processo de análise de integridade e de capacitação técnica e de
gestão, de acordo com critérios, requisitos e competências, aprovados pelo Conselho de
Administração em outubro de 2015.
Segue abaixo currículo resumido do novo Conselheiro:
Marcelo Mesquita de Siqueira Filho - Graduado em Economia pela PUC-Rio, em Estudos Franceses
pela Universidade de Nancy II e OPM (Owner/President Management) por Harvard, é sócio cofundador da Leblon Equities (desde 2008) e co-gestor dos fundos de ações e Private Equity. Tem
25 anos de experiência no mercado acionário brasileiro, tendo trabalhado 10 anos no UBS Pactual
(1998-2008) e 7 anos no Banco Garantia (1991-1998). No UBS Pactual, atuou como co-responsável
pela área de Mercado de Capitais (2007-2008); co-responsável pela área de Ações (2005-2007); e
responsável pela área de Análise de Empresas e Estrategista (1998-2006). No Banco Garantia, foi
analista de empresas de commodities (1991-1997) e Investment Banker (1997-1998). Desde 1995,
foi considerado por investidores como um dos principais analistas do Brasil segundo várias
pesquisas feitas pela revista Institutional Investor. Foi classificado “#1 Brazil Analyst” de 2003 a
2006 (#3 em 2002, #2 em 2001 e #3 em 2000). Foi também classificado como “#1 Estrategista de

Ações no Brasil” de 2003 a 2005. Marcelo Mesquita trabalhou em mais de 50 transações no
mercado acionário brasileiro (IPOs), tanto no Garantia quanto no UBS Pactual. Atualmente
também é membro dos Conselhos de Administração da BR Home Centers S.A., da Mills SI S.A. e da
Tamboro Educacional S.A.

