COMUNICADO AO MERCADO
JBS ANUNCIA O FORTALECIMENTO DE SUA ESTRUTURA REGIONAL E GLOBAL

JBS S.A. (BM&FBOVESPA: JBSS3, OTCQX: JBSAY, "JBS" ou "Companhia”), evoluindo na consolidação
da sua estratégia de ser uma empresa líder global de alimentos, comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral sua nova estrutura de gestão regional, que consiste em quatro plataformas, sendo elas
AMÉRICA DO SUL, AMÉRICA DO NORTE, EUROPA e ÁSIA-PACÍFICO, assim como o reforço em seu
time de liderança global.
A JBS anuncia a contratação de Enéas Pestana como presidente da plataforma AMÉRICA DO SUL e
responsável por todas as operações da Companhia na região. Enéas possui vasta experiência no mercado
brasileiro tendo atuado em posições de liderança em grandes empresas no varejo e no setor de consumo,
tais como: CEO do Grupo Pão de Açúcar, Vice-Presidente da DASA – Diagnósticos da América S/A e CFO
de empresas investidas pela GP Investimentos. Ele é formado em Ciências Contábeis pela PUC - Pontifícia
Universidade Católica – SP.
As plataformas AMÉRICA DO NORTE, EUROPA e ÁSIA-PACÍFICO continuarão sendo geridas pelos atuais
líderes.
A JBS anuncia também a contratação de Russ Colaco como diretor da recém-criada área de Estratégia &
Desenvolvimento Corporativo. Antes de ingressar na Companhia, Russ atuou como Diretor na divisão de
banco de investimento do Morgan Stanley, onde permaneceu por nove anos. Nessa posição, ele serviu
uma diversidade de clientes globais dos setores de consumo e varejo, tendo atuado em vários projetos com
a JBS. Russ possui MBA pela Escola de Negócios Booth da Universidade de Chicago.
A estrutura de liderança global da Companhia fica composta por Wesley Batista - CEO, Tarek Farahat Presidente de Marketing e Inovação, Gilberto Tomazoni - Presidente de Operações, Vincent Trius –
Presidente de Novos Projetos e Russ Colaco - Diretor de Estratégia e Desenvolvimento Corporativo.
Com o objetivo de suportar suas operações e servir para uma melhor gestão das atividades do dia a dia de
seus negócios, a Companhia abrirá também um escritório funcional em Nova Iorque, servindo como base
de apoio à empresa.
“O fortalecimento das plataformas regionais, da estrutura global e a abertura do escritório funcional em
Nova Iorque estão em linha com nossa missão, estratégia e também com a internacionalização que
promovemos em nossos negócios ao longo destes últimos anos. Esses são importantes passos para a
consolidação das melhores práticas e para o desenvolvimento global de nossos negócios e nossas marcas”,
afirma Wesley Batista, CEO Global da JBS.
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