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Marfrig Global Foods S.A. (“Companhia” ou “Marfrig”), companhia aberta 
com sede na cidade e estado de São Paulo vem, em cumprimento ao 
disposto no §4º, do artigo 157, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e da Instrução da 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, 
conforme alterada, comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral 
que, em reunião de 15 de janeiro de 2015, o Conselho de Administração 
da Companhia deliberou, face à comunicação da saída do Presidente 
Executivo da Marfrig, Sr. Sérgio Rial, nomear o executivo Martin Secco 
Arias, atual CEO da Marfrig Beef Cone Sul, para substituí-lo a partir de 
16 de fevereiro de 2015 na presidência executiva da Marfrig Global Foods. 
Juntamente com o presidente do Conselho de Administração Sr. Marcos 
Antonio Molina dos Santos, Sérgio Rial esteve à frente da Companhia nos 
últimos dois anos e meio e implementaram, juntamente com sua equipe de 
executivos, a estratégia “FOCAR PARA GANHAR”, melhorando fortemente 
a integração e o desempenho da empresa. O Sr. Martin Secco, novo CEO 
da Marfrig Global Foods, está no Grupo há mais de oito anos, desde a 
aquisição do Frigorífi co Tacuarembó no Uruguai, o qual pertencia à sua 
família e do qual era um dos acionistas. Martin é graduado em Dirección 
de Empresas pela Universidad Católica Dámaso Antonio Larrañaga e 
pós-graduado em Alta Dirección pela Universidad de Montevideo. Sua 
carreira é marcada pela grande experiência na indústria de carnes, 
tendo recentemente promovido signifi cativa melhoria nos resultados das 
unidades sob seu comando (Uruguai, Argentina, Chile e Estado do Rio 
Grande do Sul no Brasil). “A estratégia da Marfrig Global Foods não muda” 
declara Martin Secco. “Nosso comprometimento em perseguir geração 
de fl uxo de caixa livre positiva, expansão de margens, crescimento 
sustentável e desalavancagem plurianual não se alteram. Permanecemos 
comprometidos com a criação de valor na empresa”. Ao comentar sobre 
sua saída, Sérgio Rial diz: “Dentro de um processo sucessório, temos 
um Comitê Executivo preparado e efi caz em tomadas de decisões, com 
Martin na liderança e com os demais CEOs à frente de cada uma das 
unidades de negócio. Martin fez parte do desenho da nova estratégia em 
2013, juntamente com os Vice-Presidentes, que são também membros do 
Comitê Executivo e estão comprometidos como um grupo com a entrega da 
estratégia ‘FOCAR PARA GANHAR’”. “Acredito termos dado ao mercado 
sinais inequívocos de compromisso com a transparência, foco na geração 
de caixa e acima de tudo comprometimento com a Governança”, declara 
Marcos Molina. “A atuação do Conselho e de seus comitês continuará em 
2015 com objetivo de supervisionar e apoiar o corpo executivo. A Marfrig 
continua totalmente comprometida com sua estratégia de redução de 
custos e de desalavancagem fi nanceira através dos próximos anos”. 
“O Conselho de Administração conhece bem a competência do Martin 
Secco e sabe que ele é a pessoa certa para continuar com o plano 
“FOCAR PARA GANHAR” e executar a estratégia da Marfrig”, diz Marcos 
Molina. Agradecemos a contribuição inestimável do Sérgio Rial à Marfrig 
Global Foods e desejamos a ele contínuo sucesso em seus desafi os.

São Paulo, 15 de janeiro de 2015.

Marcos Antonio Molina dos Santos
Presidente do Conselho de Administração
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