
 
 
 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

 

Louis Dreyfus Company anuncia 

mudança na liderança sênior 

ROTERDÃ, HOLANDA, 9 de abril de 2019 – A Louis Dreyfus Company B.V. (LDC) tem o prazer 

de confirmar que Adrian Isman aceitou a posição de Chairman do Conselho de sua empresa-irmã, 

Biosev, com efeito imediato. Isman mantém suas funções como Head da América do Norte da LDC 

e Chairman da Calyx Agro Ltd.  

Patrick Treuer deixou o cargo de Chairman da Biosev para focar em suas responsabilidades como 

Diretor Global de Estratégia (Chief Strategy Officer) da LDC, uma posição-chave na medida em que 

a LDC entra em uma nova fase de crescimento. Patrick continuará como membro do Conselho da 

Biosev, como Vice-Chairman. 

Seguindo essas mudanças, a LDC nomeou Anthony Tancredi para substituir Isman como Head da 

Plataforma de Grãos, com efeito imediato. Tancredi se junta ao Senior Leadership Team da LDC, 

reportando-se ao Chief Executive Officer (CEO), Ian McIntosh. 

Cidadão norte-americano, Anthony Tancredi construiu sua carreira de 30 anos na LDC ocupando 

diversos cargos importantes ao longo dos anos, inclusive o de CEO da Allenberg Cotton Co. e, 

posteriormente, de Head da Plataforma de Algodão da LDC. Mais recentemente, de 2016 até o 

momento, ele atuou como Head da Plataforma de Açúcar da LDC. 

“Gostaria de agradecer ao Adrian por suas contribuições para o negócio de grãos da LDC”, disse Ian 

McIntosh, CEO da LDC. “Sua nomeação como Chairman da Biosev ressalta o compromisso contínuo 

do Grupo com nossa empresa-irmã. Também tenho o prazer de dar as boas-vindas a Anthony 

Tancredi como o novo Head da nossa Plataforma de Grãos e membro do nosso Senior Leadership 

Team. Ele traz conhecimento profundo sobre a LDC e sobre os mercados de commodities, 

juntamente com um histórico diversificado e de sucesso. ” 

Enrico Biancheri foi nomeado para a posição anterior de Tancredi como Head da Plataforma de 

Açúcar, reportando-se a Ian McIntosh e ingressando no Grupo Executivo da companhia. Cidadão 

brasileiro e italiano, Enrico ingressou no Grupo em 2003 como trainee. Passando para a Biosev (à 

época LDC-SEV) em 2009 como Gerente Comercial, ele posteriormente atuou como Diretor 

Comercial e de Originação de Cana, sendo responsável pela gestão de todas as atividades de 

marketing e logística relacionadas à produção de açúcar, etanol e energia. Enrico retornou à LDC em 

2017 como Head de Cash Trading da Plataforma de Açúcar, foi nomeado Head Trader da Plataforma 

no mesmo ano e ocupou essa função até agora, fazendo contribuições importantes para a 

recuperação bem-sucedida do desempenho da Plataforma nos últimos anos. 
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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 seus clientes 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 Oleaginosas, Grãos, 

Frete, Global Markets, Café, Algodão, Açúcar, Arroz, Laticínios e Sucos. 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 10 plataformas, a LDC atua em mais de 100 países e emprega aproximadamente 18 mil 

pessoas em todo o mundo. Para mais informações, acesse www.ldc.com e siga-nos no Twitter e no 

LinkedIn. 
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