COMUNICADO AO MERCADO
Tomazoni assume presidência global do negócio de aves da JBS
A JBS S.A. comunica a seus acionistas e ao mercado em geral a contratação de Gilberto Tomazoni. O
executivo assumirá as operações globais da companhia no negócio de aves a partir do próximo dia 07 de
março, se reportando diretamente ao presidente global da JBS S.A., Wesley Batista. Ele terá como
principal atribuição o posicionamento estratégico da companhia neste mercado.
Tomazoni possui vasta experiência e conhecimento da indústria de alimentos. Trabalhou durante 27 anos
na Sadia, dos quais quatro como diretor-presidente, onde teve participação fundamental na
internacionalização da empresa e no desenvolvimento de suas marcas no Brasil e no exterior. Durante os
últimos três anos atuou como vice-presidente da Bunge Alimentos, gerindo os negócios de alimentos e
ingredientes, respondendo também como diretor-executivo para América do Sul e Central.
Gilberto Tomazoni é engenheiro mecânico pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pósgraduação em desenvolvimento gerencial. Começou sua carreira como trainee na Sadia, em Concórdia
(SC), em 1982. Ao longo de sua carreira, passou por vários cargos, entre os quais engenheiro de projeto,
chefe de manutenção, gerente de fábrica e diretor das operações de suínos. Em 1997, desenvolveu o
planejamento estratégico e liderou o negócio de aves da Sadia, acelerando o processo de
internacionalização da companhia. Em 2001, passou a responder também pela diretoria de marketing,
vendas e logística de todos os produtos no Brasil. Finalmente, em 2005, assumiu o cargo de presidente da
empresa, onde permaneceu até 2009.
“A chegada de Tomazoni à JBS é mais um passo na profissionalização de nossa companhia e no
fortalecimento do nosso grupo de executivos. Ele possui um amplo conhecimento do negócio de aves e
dará uma importante contribuição para que a JBS passe a ter um olhar global sobre esse segmento”,
afirma Wesley Batista, presidente da JBS.
Atualmente, a JBS processa mais de 8,5 milhões de aves por dia em suas unidades espalhadas pelo
mundo. A companhia possui operações com carne de frango nos Estados Unidos, Brasil, México e Porto
Rico e exporta para mais de 100 países, sendo uma das líderes globais neste segmento.
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