Petrobras sobre nova Presidente da Transpetro
—
Rio de Janeiro, 02 de março de 2020 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que o
Conselho de Administração de sua subsidiária Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) elegeu
Cristiane Elia de Marsillac para ocupar o cargo de Presidente e Gustavo Santos Raposo para o
cargo de Diretor Financeiro.
A companhia agradece toda dedicação de Antonio Rubens Silva Silvino ao longo de mais de
quarenta anos de carreira na Petrobras. Antonio Rubens foi Presidente da Transpetro de 2015
até agora, quando realizou com sucesso importante trabalho de reestruturação da companhia.
Cristiane Marsillac possui sólida carreira como executiva de Navegação e Portos em grandes
companhias no Brasil, onde atua há mais de 25 anos. Foi CEO da Mercosul Line / CMA CGM Group
(de jul/2016 a jan/2020), Diretora Executiva na Prumo Logística (2014-2015), Diretora Executiva
na Bravante (2012-2014), sócia e Diretora Geral da Dock Brasil Engenharia e Serviços Ltda. (20102012). Na Vale, ocupou o cargo de Gerente Geral de Projetos Estratégicos na Área Ferroviária
(2006-2009) e de Diretora da Docenave e DCNDB (2003-2006).
Cristiane Marsillac é graduada em Engenharia Naval pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), com mestrado em Transporte Marítimo (UFRJ), MBA em Engenharia Econômica e
Administração Industrial (UFRJ) e capacitações em programas de formação executiva
promovidos por instituições de ensino no exterior como MIT Sloan - EUA (2004); e IMD - Suíça
(2005 e 2006).
Gustavo Raposo possui sólida carreira na área de Gestão de Riscos e Finanças, tendo ocupado os
cargos de Gerente Executivo de Riscos Empresariais na Petrobras (2017-2019), Diretor Executivo
de Finanças, Contabilidade e Tributos na Icatu Seguros S.A. (2014-2017) e Head of Middle Office
da BG Group, no Reino Unido (2013-2014). Entre 2005 e 2013, trabalhou na Vale, no Brasil e na
Suíça, onde ocupou funções variadas, como Gerente Geral, especialmente em Gestão de Riscos e
Finanças.
Gustavo Raposo é graduado em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC-Rio), é Mestre em Engenharia de Produção e Doutor em Engenharia Elétrica pela
PUC-Rio. Participou de Programas de Liderança Sênior na Chicago Booth, EUA e no IMD, Suíça.
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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.

