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Louis Dreyfus Company anuncia sucessão de CEO 

Roterdã, Holanda, 10 de julho de 2020 - A Louis Dreyfus Company Holdings B.V. (LDCH) anunciou 

hoje que Ian McIntosh decidiu se aposentar em setembro de 2020, e que Michael (Mike) Gelchie irá 

substituí-lo como CEO do Grupo, a partir de 1 de outubro de 2020. 

“Quero agradecer ao Ian por sua liderança e visão estratégica nos últimos dois anos, durante os quais 

ele guiou a LDC coletivamente na direção certa e por ter sido um grande embaixador da companhia, 

e desejo a ele tudo de melhor para o futuro, ” disse Margarita Louis-Dreyfus, Chairperson do Conselho 

Administrativo da LDCH.  

“Também quero dar as boas-vindas a Mike em sua nova posição, a quem estamos nomeando um 

forte líder operacional, com um amplo conhecimento comercial e habilidades de gestão inclusiva, ” 

acrescentou Margarita Louis-Dreyfus. “Sob sua liderança operacional como COO do Grupo, a LDC 

trabalhou de forma eficiente durante a COVID-19 para continuar entregando de maneira segura a 

clientes e consumidores em todo o mundo, e alcançou um desempenho muito melhor no primeiro 

semestre do ano. Estou confiante de que Mike irá liderar com sucesso a LDC em sua transformação 

e inovação estratégicas em direção a novas melhorias no desempenho dos negócios. O Conselho e 

eu esperamos trabalhar em estreita colaboração com ele, e apoiá-lo em seus esforços. ”  

De nacionalidade norte-americana, Gelchie iniciou sua carreira no Grupo em 1990, atuando em 

cargos de liderança comercial nos negócios de Açúcar, Arroz e Cacau, e ajudou na startup do Louis 

Dreyfus Investment Group em 2008, onde atuou como Gerente Sênior de Portfólio. Ele deixou o 

Grupo em 2010 para buscar outros interesses, e retornou à LDC como Head da Plataforma de Café, 

antes de sua nomeação como COO em 2019. 

“Estou honrado por esta nomeação como CEO da LDC, e por ter a oportunidade de continuar o bem-

sucedido desempenho da companhia nos últimos dois anos, à medida que continuamos 

implementando nossa ambiciosa estratégia de crescimento e reforçamos nossa posição como uma 

líder no setor a longo prazo, ” disse Mike Gelchie. 

Gelchie atuará como CEO adjunto pelos próximos meses, trabalhando em estreita colaboração com 

McIntosh para completar uma transição tranquila e bem-sucedida de liderança. 

“Ao refletir sobre os meus 34 anos com o Grupo, estou extremamente grato por ter feito parte de uma 

organização incrivelmente profissional, inovadora e dinâmica, e me sinto orgulhoso do que realizei 

ao longo deste período, ” disse Ian McIntosh. “Fico feliz em me aposentar sabendo que a equipe da 

LDC conta com um bom desempenho, e que dedicamos tempo para identificar e integrar nosso futuro 

CEO, que conheço e com quem trabalhei em estreita colaboração por muitos anos para impulsionar 

os planos estratégicos da LDC. ” 
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Sobre a Louis Dreyfus Company   

A Louis Dreyfus Company (LDC) 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 

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 seis regiões geográficas e oito 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.    

 

Contatos com a mídia 

Para mais informações, entre em contato com media@ldc.com 
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