COMUNICADO AO MERCADO
MARCOPOLO NOMEIA NOVO DIRETOR GERAL - CEO
A MARCOPOLO S.A., empresa listada no Nível 2 da BM&FBovespa, líder na produção de
carrocerias para ônibus, informa que o Conselho de Administração da Companhia acolheu o
pedido do Diretor Geral, José Rubens de la Rosa, para antecipar seu processo sucessório.
Para suceder José Rubens, o Conselho de Administração nomeou Francisco Gomes Neto,
que passará a exercer as funções de Diretor Geral a partir de 03 de agosto.
Francisco Gomes Neto é graduado em Engenharia Elétrica pela UMC-SP, possui
especialização em Administração de Empresas pela FGV-SP, MBA em Controladoria,
Finanças e Gestão de Riscos pela USP e cursos complementares na Universidade St. John
de Nova York e Universidade de Michigan em Ann Arbor, nos Estados Unidos. Nos últimos
15 anos vinha exercendo suas atribuições na Mann Hummel, onde ocupava o cargo de
Vice-Presidente Américas.
José Rubens atua na Companhia há 18 anos, dos quais 15 como Diretor Geral. Após
cumprir de forma plena essa etapa em sua vida, manifestou interesse em antecipar seu
processo sucessório para dedicar-se a novos projetos pessoais e profissionais. Em um
primeiro momento, José Rubens permanecerá atuando em conselhos e comitês da
Companhia para auxiliar no processo de transição.
A gestão de José Rubens foi de fundamental importância para o crescimento e
internacionalização da Marcopolo, bem como para a consolidação da liderança da
Companhia nos principais mercados onde atua. Neste período, a empresa obteve retornos
superiores e foi reconhecida com diversos prêmios, o mais recente o de “Empresa do Ano
da edição de Melhores e Maiores da Revista EXAME 2014”. A Marcopolo agradece a José
Rubens pela extrema dedicação, competência e zelo durante sua gestão, sempre agindo no
interesse da Companhia, dentro dos mais elevados padrões éticos e morais, e deseja-lhe
todo o sucesso nessa nova etapa de sua vida.
A administração dá as boas vindas e deseja muito sucesso ao novo Diretor Geral, que
alinhado com os valores da Companhia agregará experiência para liderar esse novo ciclo na
Marcopolo.
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