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Petrobras sobre eleição da nova Diretoria Executiva 

—  
Rio de Janeiro, 22 de março de 2023 – Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras, em complemento aos fatos relevantes 

divulgados nos dias 02/02/2023 e 17/02/2023, informa que o seu Conselho de Administração elegeu, a partir do dia 

29/03/2023, com prazo de gestão até 13/04/2025, os seguintes membros para a Diretoria Executiva: 

 

 Sr. Sergio Caetano Leite para o cargo de Diretor Executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores; 

 Sr. Joelson Falcão Mendes para o cargo de Diretor Executivo de Exploração e Produção; 

 Sr. Carlos José do Nascimento Travassos para o cargo de Diretor Executivo de Desenvolvimento da Produção; 

 Sr. Claudio Romeo Schlosser para o cargo de Diretor Executivo de Comercialização e Logística; 

 Sr. William França da Silva para o cargo de Diretor Executivo de Refino e Gás Natural; 

 Sra. Clarice Coppetti para o cargo de Diretora Executiva de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade, e 

 Sr. Carlos Augusto Burgos Barreto para o cargo de Diretor Executivo de Transformação Digital e Inovação. 

 

O Conselho de Administração também reconduziu o Presidente da Companhia, Sr. Jean Paul Prates, para um novo 

mandato de 2 (dois) anos, até 13/04/2025. 

 

As indicações foram submetidas aos procedimentos internos de governança corporativa, incluindo as respectivas 

análises de conformidade e integridade necessárias ao processo sucessório da companhia, o que incluiu a apreciação 

do Comitê de Pessoas e, em seguida, deliberação do Conselho de Administração. Abaixo, seguem os currículos dos 

novos diretores: 

 

Sergio Caetano Leite é mestre em Economia e Gestão, administrador de carteiras e fundos de investimentos certificado 

pela CVM, com experiência internacional na área de “investment banking” e fusões e aquisições no Brasil e no exterior. 

Atuou por mais de 15 anos no setor de petróleo como consultor financeiro e no mercado de capitais na administração 

de fundos e administração fiduciária, atendendo fundos institucionais e estruturados. Recentemente, atuou como 

subsecretário do Consórcio Nordeste responsável pelas Câmaras Temáticas de Saneamento, de Energias (Energias 

Renováveis, Petróleo e Gás), e de Infraestrutura e Investimentos. Coordenou ainda a Plataforma de Investimentos do 

consórcio estruturando mais de 2 bilhões de reais em financiamentos para os Estados membros nos últimos três anos. 

 

Joelson Falcão Mendes é engenheiro mecânico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com MBA em 

gestão empresarial pela FGV e especialização em gestão avançada pelo INSEAD, França. Ingressou na Petrobras em 

1987 como Engenheiro de Equipamentos, tendo ocupado várias funções gerenciais nos últimos 31 anos. Foi Gerente 

de Operação de diversas plataformas, Gerente Geral das unidades da Petrobras no AM, no RN/CE e da Bacia de 

Campos. Posteriormente, foi Gerente Executivo de águas profundas e Gerente Executivo de águas ultraprofundas. 

Atualmente, esteve responsável pela Gerência Executiva de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Petrobras. É 

Membro do Conselho Diretor da OSLR – Oil Spill Response Limited.  

 

Carlos José do Nascimento Travassos é formado em Engenharia Mecânica com 37 anos de experiência no mercado, 

dos quais 4 anos no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, atuando em construção naval, e 33 anos na Petrobras, 

tendo ocupado diversas posições de liderança com passagens nas Diretorias de Exploração e Produção e de 

Desenvolvimento da Produção, com atuação no Brasil e no exterior, tanto em frentes operacionais como em posições 
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gerenciais. Atuou na implementação de programas estruturantes nas áreas de engenharia, contratação, construção, 

comissionamento e pré-operação, tendo sido o responsável pelas entregas das unidades P-66, P-67, P-68, P-69, P-70 

e P-71 e pela concepção dos novos FPSOs com foco na redução de emissões dos gases de efeito estufa. No segmento 

downstream, foi responsável pela implantação dos projetos nas principais refinarias do país, atuando nas áreas de 

processamento e gás natural, unidades de hidrotratamento, ampliação e revamps de refinarias. Como Gerente 

Executivo de Águas Profundas (AGP) foi o responsável pela gestão das unidades da Bacia de Campos e Espírito Santo, 

juntamente com o desenvolvimento complementar dos campos dessas unidades. Ocupa atualmente a posição de 

Gerente Executivo de Sistemas de Superfície, Refino, Gás e Energia (SRGE), área responsável pelos projetos de 

engenharia e pela implementação das grandes obras de investimento de capital nas áreas de Exploração e Produção, 

Refino, Gás, Energia e Logística.  

 

Claudio Romeo Schlosser é engenheiro químico formado pela Universidade Federal de Santa Maria, e advogado pela 

Pontifícia Universidade Católica de Petrópolis – RJ. Tem MBA em Finanças pela FGV e Gestor pelo INSEAD e 

Fundação Dom Cabral, além de MBA Executivo pela Rice University, Houston. Ingressou na Petrobras em 1987 no 

cargo de Engenheiro de Processamento de Petróleo. Possui mais de 35 anos de experiência nas mais diversas áreas 

de processamento, comercialização e logística de petróleo e derivados. Entre várias funções exercidas, foi Gerente 

Geral da Refinaria Henrique Lage (REVAP) e da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), Gerente e Diretor da Fábrica 

Carioca de Catalisadores, Vice-Presidente da Petrobras America e Gerente Executivo de Refino, Petroquímica e 

Fertilizantes da Petrobras, comandando 13 refinarias, uma planta industrial de xisto e complexos petroquímicos e 

fábricas de fertilizantes da Petrobras. 

 

William França da Silva é formado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e em 

Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Possui MBA em Gestão Empresarial (COPPEAD/UFRJ) 

e formação em Gestão Estratégica e Cadeia de Valor (INSEAD/França). Iniciou sua carreira na Petrobras como 

engenheiro de processamento, em 1988, na Refinaria Duque de Caxias/RJ (Reduc). Sua experiência profissional inclui 

atuações como gerente de ativo da Refinaria Guillermo Bell/Bolívia e gerente geral das refinarias: RPBC/Cubatão-SP; 

REGAP/Betim-MG; RLAM/Mataripe-BA; e REDUC/Duque de Caxias–RJ. Foi também gerente executivo e diretor da 

Transpetro e da Transpetro Internacional. 

 

Clarice Coppetti é graduada em Ciências Contábeis e em Ciências Econômicas. É pós-graduada em Gestão Estratégica 

de Tecnologia da Informação pela FGV e pós-graduanda em Perícia e Direito Bancário pela UniBF/Ibcappa.  Foi Diretora 

Comercial da Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, PROCERGS, foi Vice-

Presidente de Tecnologia da Informação da CAIXA Econômica Federal. Foi Diretora de Operações e Serviços da 

Autoridade Pública Olímpica, APO e Diretora de Relações Institucionais acumulando a Diretoria Financeira da empresa 

NORTE ENERGIA S/A. Foi Conselheira Titular do Comitê de Auditoria da CAIXA Econômica Federal, Membro titular 

do Comitê de Risco da CAIXA; Presidente do Comitê de Tecnologia da Informação da CAIXA Econômica Federal. 

Integrou como membro titular o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal da Fundação dos Economiários Federais, 

FUNCEF.  Foi Conselheira titular do Conselho de Administração da CAIXA Capitalização S/A e Conselheira Suplente 

do Conselho Fiscal da CAIXA Consórcios S/A. Integra atualmente o Comitê de Auditoria da CAIXA. 

 

Carlos Augusto Barreto é formado na PUC-RJ em Tecnologia da Informação, com cursos de extensão pela New York 

University (NYU). Várias certificações na área de TI, Gerência de Projetos e Gestão de Processos. Líder de 

Transformação Digital de Processos com mais de 25 anos de experiência no ambiente corporativo. Atuou em grandes 
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bancos americanos como o Federal Reserve e Banco Mitsubishi e cias de vários setores como Charter Communications 

e Cushman Wakefield. Gerente de Projetos de TI de larga escala em cias como IBM, Dun & Bradstreet, com 

implementações em vários países e múltiplos stakeholders. 

 

A Petrobras agradece aos Diretores Executivos Cláudio Mastella, Fernando Borges, João Henrique Rittershaussen, 

Paulo Palaia, Rafael Chaves, Rodrigo Araujo Alves e Rodrigo Costa Lima e Silva, cujos mandatos estão se 

encerrando, por suas importantes contribuições e dedicação à companhia. 


