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Louis Dreyfus Company anuncia mudanças executivas 

ROTERDÃ, HOLANDA, 18 de novembro de 2019 - A Louis Dreyfus Company B.V. (LDC) 

anunciou hoje a nomeação de Michael Gelchie como Diretor de Operações (COO) do Grupo, com 

efeito imediato, reportando-se ao CEO da companhia, Ian McIntosh. Michael se juntará à Equipe de 

Liderança Sênior da LDC. 

Norte-americano, Michael Gelchie iniciou sua carreira na LDC em 1990 e, no Grupo, ocupou 

diferentes posições de comércio e gestão sênior nos negócios de Açúcar, Arroz e Cacau da LDC. 

Posteriormente, ajudou na startup do Grupo Louis Dreyfus Investment, em 2008, onde atuou como 

Gerente Sênior de Portfólio. Michael deixou o Grupo em 2010 para assumir o cargo de Head de 

Trading Agrícola da Sierentz LLC e, depois, de Head de Trading Sistemático da Sucden Americas 

Corporation. Ele retornou à LDC em julho de 2019 como o Head da Plataforma de Café.  

Andrea Maserati decidiu deixar a empresa para buscar outros interesses. “Aproveito esta 

oportunidade para agradecer ao Andrea por sua grande contribuição à empresa ao longo dos 

últimos 8 anos e desejo a ele o melhor para o futuro”, disse Margarita Louis-Dreyfus, Presidente do 

Conselho Fiscal da LDC. 

A LDC também nomeou Nigel Mamalis Head Global de Risco & Compliance. Nigel ocupou vários 

cargos executivos seniores desde que ingressou no Grupo, em 1988, e agora contribuirá com sua 

ampla experiência em negócios e na empresa para a equipe-chave de gestão da LDC. 

Margarita Louis-Dreyfus, Presidente do Conselho Fiscal da LDC, também tem o prazer de anunciar 

que Michel Demaré, membro do Conselho da LDC desde abril de 2014, foi nomeado Vice-

Presidente do Conselho.  

“Estas medidas nos permitirão otimizar nossa organização para podermos nos concentrar melhor 

nos desafios atuais de nosso setor”, comentou a Margarita Louis-Dreyfus. “Michael Gelchie nos 

trará não apenas sua experiência de longa data como integrante da equipe de liderança da LDC, 

mas também uma importante visão ‘de fora para dentro’ que nos ajudará a ajustar melhor as 

operações da companhia às condições atuais do mercado e às oportunidades do futuro. Também 

tenho o prazer de dar as boas-vindas a Nigel Mamalis. Sua vasta experiência em gestão de riscos e 

compliance será um ativo importante à nossa empresa. Agradeço também ao Michel por seu 

comprometimento e apoio de longa data ao Conselho da LDC e à nossa empresa, e estou ansiosa 

por trabalhar em colaboração ainda mais estreita com ele no futuro.” 

Ian McIntosh, CEO do Grupo, comentou: “Como enfrentamos desafios cada vez mais complexos, 

tanto como empresa quanto como setor, acredito firmemente que essas mudanças organizacionais 

nos permitirão focar melhor em nossas prioridades estratégicas e operacionais. Conheço e trabalho 

em estreita colaboração com Mike e Nigel há muitos anos, e estou confiante de que eles ajudarão a 

conduzir a empresa pelo caminho certo”.  
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Sobre a Louis Dreyfus Company 

A Louis Dreyfus Company é uma líder na comercialização e no processamento de produtos agrícolas, 

que utiliza seu alcance global e sua extensa rede de ativos para atender clientes e consumidores em todo 

o mundo, levando o produto certo ao local certo, no tempo certo - de forma segura, responsável e 

confiável. As atividades da LDC abrangem toda a cadeia de valor, do campo à mesa, por meio de 

diferentes linhas de negócios (plataformas). Desde 1851, seu portfólio tem crescido e atualmente inclui 

Grãos & Oleaginosas, Café, Algodão, Suco, Arroz, Açúcar, Frete e Global Markets. A companhia ajuda a 

alimentar e vestir mais de 500 milhões de pessoas anualmente, originando, processando e 

transportando cerca de 80 milhões de toneladas de produtos. Estruturada como uma organização 

matricial de 6 regiões geográficas e 8 plataformas, a LDC atua em mais de 100 países e emprega 

aproximadamente 18 mil pessoas em todo o mundo. Para mais informações, visite www.ldc.com e siga-

nos no Twitter e LinkedIn. 
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