JBS anuncia plano de sucessão de liderança na JBS USA
A JBS S.A. comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que, como parte de um plano de
sucessão programado, André Nogueira, atual CEO da JBS Austrália, assumirá o cargo de
Presidente e CEO da JBS USA a partir de 1º de janeiro de 2013 e que Don Jackson irá se
aposentar ao final de 2012.
Don Jackson passará gradualmente seu cargo e suas responsabilidades a André Nogueira até o
final deste ano e permanecerá na empresa se dedicando a assuntos estratégicos e continuará
como membro do conselho de administração da Pilgrim’s Pride Corporation.
André Nogueira, em sua nova função como CEO da JBS USA, será responsável por todas as
operações dos EUA e da Austrália e se reportará diretamente a Wesley Batista, presidente e
CEO da JBS Global. Sob essa nova estrutura, Bill Rupp, além de sua posição atual de Presidente
e COO da JBS USA carnes, assumirá também os negócios na Austrália e se reportará
diretamente a André Nogueira.
“O André é um profissional altamente capacitado e qualificado para a nova função que
assumirá na companhia. Ele já está na JBS há bastante tempo, conhece nossa cultura e tem
uma carreira profissional sólida o que o permite assumir essa posição. Tenho certeza que o
André fará um trabalho focado na geração de valor a todos os nossos stakeholders”, afirma
Wesley Batista.
André Nogueira, que assume a posição de CEO da JBS USA, possui mais de 25 anos de
experiência em liderança corporativa nos EUA e no Brasil. Nos últimos cinco anos, Nogueira
tem feito parte do time da JBS, como CFO da JBS USA por quatro anos e como CEO da JBS
Austrália no último ano. Sua experiência na JBS tem proporcionado a Nogueira um profundo
conhecimento das operações e da cultura da JBS. Além de suas funções executivas na JBS,
Nogueira possui mais de vinte anos de experiência no setor financeiro e bancário. Nogueira
graduou-se em economia pela Universidade Federal Fluminense, é mestre em economia pela
Universidade de Brasília, e possui um MBA pela Fundação Dom Cabral.
Bill Rupp, que será responsável pela operação australiana, ingressou na JBS USA em 2010
como Presidente e COO da unidade de negócios de carne bovina. Antes de ingressar na JBS,
Rupp esteve por mais de 20 anos na Cargill, onde ocupou diversos cargos, incluindo o de vicepresidente de operações de carne bovina, e presidente da Cargill Beef.
Don Jackson foi nomeado Presidente e CEO da JBS USA em 2010. Imediatamente antes de
entrar na JBS USA, Jackson atuou como CEO da Pilgrim’s Pride onde ele conseguiu resgatar a
empresa de recuperação judicial e negociar a venda do controle acionário para a JBS USA.
Antes de seu ingresso na Pilgrim’s Pride, Jackson teve uma carreira sólida nas empresas
Central Soya, Seaboard, ConAgra e Foster Farms.
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Sobre a JBS S.A.
A JBS S.A. é a maior empresa global de carnes com 301 unidades de produção em todo o
mundo e mais de 135 mil funcionários. A JBS, processa, prepara, embala e entrega carne
fresca, processada e produtos de valor agregado de origem bovina, suína, ovina e de frango
em mais de 150 países nos 05 continentes.
Na América do Sul, a JBS opera 108 plantas de processamento de carne bovina, couro e outros
subprodutos, sendo 39 frigoríficos no Brasil, 05 na Argentina, 02 no Paraguai, 01 no Uruguai,
11 centros de distribuição e 05 confinamentos no Brasil.
Sobre a JBS USA
A JBS USA, uma subsidiária integral indireta da JBS SA, é um processador líder de carne bovina
e suína nos EUA e processador líder de carne bovina e de ovino na Austrália. A JBS USA
processa, prepara, embala e entrega carne fresca, processada e com valor adicionado para
clientes em mais de 60 países nos cinco continentes. A JBS USA também é o acionista
majoritário da Pilgrim’s Pride Corporation, a segunda maior empresa de aves dos EUA.
Nos Estados Unidos, México e Porto Rico, a JBS USA e a Pilgrim’s Pride conduzem suas
operações por meio de 08 plantas de carne bovina, 03 plantas de carne suína, 31 unidades de
produção de carne de frango, 31 incubatórios de aves, 1 fábrica de cordeiro, 1 curtume, 31
centros de distribuição e 12 confinamentos operados pela JBS Five Rivers. Na Austrália, a
companhia opera 15 plantas de carne bovina e de pequenos animais, 07 confinamentos, 01
curtume e 07 centros de distribuição.

