Luca Zaramella é o novo CFO da Mondelēz International
São Paulo, 20 de Junho de 2018 – A Mondelēz International anunciou que Luca Zaramella, 49 anos de
idade, com 20 anos de dedicação à empresa, passará a ocupar o cargo de Chief Financial Officer (CFO), a
partir do dia 1º de agosto de 2018. Zaramella atuou como vice-presidente sênior de Finanças da empresa e
agora responderá pela supervisão das soluções globais de finanças, informações e tecnologia da empresa e
também pelas funções relacionadas aos serviços compartilhados. Ele se reportará diretamente para o CEO,
Dirk Van de Put.
Para Van de Put, Zaramella é um líder financeiro e estratégico, com profundo conhecimento em finanças,
dos negócios comerciais da Mondelēz International, tanto local como globalmente. “Luca começou a ser
preparado para assumir esse papel há muitos anos e esteve intimamente envolvido no desenvolvimento da
nova estrutura estratégica. Sou feliz por ter um executivo tão experiente que se integra perfeitamente à
função e entusiasmado por reforçar esta parceria em um momento no qual desenvolvemos nossa nova
estratégia de longo prazo e impulsionamos a criação de valor em nosso negócio”, reforça o CEO da
Mondelēz International.
Sobre a Mondelēz International no Brasil – A Mondelēz International, Inc. (NASDAQ: MDLZ), está
construindo a melhor empresa de snacks do mundo, com uma receita anual em 2017 de aproximadamente
US$ 26 bilhões. Criando mais momentos de alegria em cerca de 160 países, a Mondelēz International é líder
mundial em biscoitos, chocolates, gomas, balas e bebidas em pó. No Brasil, a empresa tem em seu portfólio
marcas valiosas, como Trident, Chiclets e Halls, os chocolates Lacta, Bis e Sonho de Valsa, os biscoitos Club
Social, Oreo e Trakinas, os refrescos em pó Tang, Clight e Fresh, as sobremesas e o fermento em pó Royal e
o cream cheese Philadelphia. A Mondelēz International se orgulha de ser membro da Standard and Poor’s
500, Nasdaq 100 e do Índice de Sustentabilidade Dow Jones. Visite www.mondelezinternational.com/br
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