COMUNICADO AO MERCADO

A JBS S.A. (JBSS3) comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que contratou Alexandre Moreira
Martins de Almeida. O executivo assume a diretoria executiva da área de produtos industrializados e
processados de carnes da companhia no Brasil, sendo responsável pelo planejamento e comercialização desses
itens tanto no mercado interno quanto no externo. Sob sua responsabilidade também estão os escritórios da JBS
no exterior dedicados à venda e distribuição desses produtos.
A diretoria executiva de produtos industrializados e processados de carnes reúne as operações do mercado
interno e externo, com objetivo de proporcionar maior eficiência e expandir a atuação da JBS no segmento de
produtos com alto valor agregado. O executivo responderá diretamente a Renato Costa, presidente da unidade
de carnes da JBS Brasil.
Casado, pais de três filhos, aos 47 anos Alexandre é engenheiro, formado pela Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), possui pós graduação em administração financeira pela Fundação João Pinheiro e mestrado em
ciências da computação pela UFMG. O executivo também participou do Programa de Desenvolvimento de
Negócios da Fundação Dom Cabral (FDC), em parceria com a Kellog School of Management e o INSEAD.
Antes de ingressar na JBS, Alexandre passou por importantes companhias de alcance internacional, onde
ocupou cargos de liderança. Até recentemente atuou como presidente da Novelis Brasil, empresa onde esteve
nos últimos seis anos. Sua experiência anterior inclui a gerência geral da Alcan Composites do Brasil.
A chegada de Alexandre Almeida é mais um passo na profissionalização da JBS e que complementa a atuação
da equipe de colaboradores existente na companhia. Sua experiência ajudará a JBS a se estruturar para elevar
suas vendas de produtos com alto valor agregado, aumentar suas margens, melhorando dessa maneira seus
resultados.
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