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FATO RELEVANTE
Brasil Pharma nomeia novo CEO
São Paulo, 10 de março de 2014 - a Brasil Pharma S.A. (BM&FBOVESPA: BPHA3) vem a
público anunciar que o seu Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, a
nomeação de José Ricardo Mendes da Silva para o cargo de Diretor Presidente da
Companhia.
Após participar de uma etapa primordial de formação e estruturação da Brasil Pharma, sempre
orientada pelo sonho de ser a melhor rede de drogarias do Brasil, André Soares de Sá encerra
seu ciclo à frente do comando da Companhia, passando a participar, a partir desta data, do
Conselho de Administração.
Durante mais de quatro anos como Diretor Presidente, André liderou o audacioso processo de
aquisição de importantes operações regionais, tornando a Brasil Pharma uma das maiores
consolidadoras do varejo farmacêutico brasileiro e uma das líderes nacionais do setor. André
também capitaneou o processo de abertura de capital (IPO) da Companhia, com sua listagem
no segmento Novo Mercado da BM&FBOVESPA.
José Ricardo assume a presidência com o objetivo de promover o crescimento sustentável da
Companhia, garantindo a rentabilização dos significativos investimentos efetuados na sua
construção. Com 35 anos de carreira em empresas de grande porte, José Ricardo possui
comprovado histórico de liderança e gestão organizacional.
José Ricardo ingressou na Brasil Pharma em dezembro de 2013 como Vice-Presidente de
Estratégia e Finanças. Antes da Brasil Pharma, José Ricardo atuou por 11 anos no Aché
Laboratórios Farmacêuticos S.A., indústria líder do segmento de produtos de prescrição do
setor farmacêutico brasileiro, onde ocupou a posição de Diretor-Presidente entre 2006 e 2013.
Durante este período, além de liderar a bem sucedida integração das aquisições efetuadas e
um novo ciclo de lançamento de produtos, promoveu expressivo crescimento na rentabilidade
da empresa, conquistando o grau de investimento das agências de rating. Entre 1996 e 2000,
foi Diretor de Recursos Humanos, Finanças e de Relações com Investidores da Elevadores
Atlas Schindler S.A.
A Brasil Pharma dá boas vindas a José Ricardo e agradece André Sá pelos anos dedicados à
criação e estruturação da Companhia.
Nova Estrutura: Além do cargo de Diretor-Presidente, José Ricardo assume a posição de
Diretor de Relações com Investidores, cargo até então ocupado por Renato Lobo, que continua
seus trabalhos à frente da Diretoria executiva de Operações.
Maiores detalhes a respeito da mudança da diretoria serão dados durante o call de resultados
do 4T13 da Companhia.
Para maiores informações, favor contatar o departamento de Relações com Investidores da
Brasil Pharma (www.brasilpharma.com.br/ri | ri@brph.com.br | +55 (11) 2117-5299).
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