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COMUNICADO AO MERCADO
Planejamento Sucessório e Reestruturação na Unidade Motores
A WEG S.A. (B3: WEGE3 / OTC: WEGZY), comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, conforme aprovado em reunião extraordinária do Conselho
de Administração, realizada em 30 de agosto de 2019 e dando sequência ao plano
de sucessão de seus Administradores estabeleceu que, a partir de 01 de janeiro de
2020, as seguintes movimentações serão implementadas:
•

O Sr. Luís Alberto Tiefensee, atualmente Diretor Superintendente da
unidade WEG Motores, após quase 40 anos de relevantes serviços
prestados à WEG, deixará em 31 de dezembro de 2019 a posição de
executivo da companhia.
A WEG vem passando por constantes transformações, principalmente
devido a internacionalização e a entrada em novos negócios. Na unidade
Motores tem sido realizado importantes investimentos, não somente no
negócio de motores industriais, mas também no negócio de redutores,
motoredutores, motores fracionários e motores para appliance. Com o
objetivo de fortalecer tais estratégias, as ações de mercado e a engenharia
de cada um destes negócios, foi aprovado pelo conselho de administração
a separação da unidade Motores, a partir de 01 de janeiro de 2020, em duas
novas Unidades de Negócios:
•

WEG Motores Industrial: responsável pelos negócios de motores
industriais de baixa tensão em ferro fundido e alumínio, redutores e
motoredutores, que terá como Diretor Superintendente o Sr. Alberto
Yoshikazu Kuba.
Alberto Kuba é formado em Engenharia Elétrica, fez MBA em
Gestão Empresarial na FGV e participou de programas específicos
de formação executiva em instituições como Dom Cabral e Stanford.
Iniciou sua carreira na WEG em 2001 e desde 2009 tem se dedicado
ao desenvolvimento de negócios no mercado Chinês, ocupando os
cargos de Diretor de Vendas e por último Diretor Superintendente
da WEG China.

•

•

WEG Motores Comercial e Appliance: responsável pelos negócios
de motores fracionários, rolled steel e motores para uso doméstico,
que terá como Diretor Superintendente o Sr. Julio Cesar Ramires.
Julio Ramires é formado em Engenharia Elétrica com
Especialização em Práticas Gerenciais, especialização na Kellogg
School of Management (USA). Iniciou sua carreira na WEG em
1986. Por 19 anos esteve expatriado atuando nos Estados Unidos,
Colômbia e México. Neste último, respondeu como Diretor Geral por
cinco anos. Atualmente exerce a função de Diretor de Vendas
Internacionais e Novos Negócios na unidade Motores.

O Sr. Eduardo de Nóbrega, atualmente Diretor Superintendente da unidade
WEG Energia, deixará o cargo em 01 de janeiro de 2020 para assumir a
posição de Diretor Superintendente da WEG China.
Oportunamente, tão logo a Companhia concluir o processo de sucessão na
unidade Energia, será emitido novo comunicado.

•

A Companhia também informa que o Sr. Milton Oscar Castella deixará a
posição de Diretor de Engenharia das unidades Motores e Energia em 31
de março de 2020. Data em que completará 40 anos de relevantes serviços
prestados à Companhia.
Após a referida data, a Diretoria de Engenharia das unidades Motores e
Energia passará a ser ocupada pelo Sr. Rodrigo Fumo Fernandes, atual
diretor de engenharia das operações na China.

Desejamos pleno sucesso aos Srs. Eduardo, Julio, Kuba e Rodrigo em seus novos
desafios e, aos Srs. Luís e Milton desde já queremos registrar nossa admiração e
agradecimento pelo muito que têm feito pela companhia e por todos os
colaboradores da WEG.
As alterações serão convalidadas pelo Conselho de Administração por ocasião da
sua efetivação, com os devidos registros públicos.
Estas alterações estão em sintonia com os movimentos de transparência,
desenvolvimento de pessoas e sustentabilidade dos negócios da Companhia.
Jaraguá do Sul, 02 de setembro de 2019
Paulo Polezi
Diretor de Relações com Investidores

