Gafisa Anuncia Novo CFO e Mudanças na Diretoria Executiva
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA – São Paulo, 21 de agosto de 2017 - Gafisa S.A. (B3: GFSA3, NYSE: GFA)

("Companhia"), uma das principais incorporadoras focadas no mercado residencial brasileiro, comunica
aos seus acionistas e ao mercado em geral a nomeação de Carlos Calheiros ao cargo de Diretor Executivo
Financeiro e de Relações com Investidores, reportando-se ao Diretor-Presidente da Gafisa, Sandro
Gamba, efetiva a partir de hoje. Adicionalmente, a Gafisa também anuncia a promoção de Gerson Cohen
e Luciano do Amaral a Diretores Executivos Operacionais, complementando o trabalho de restruturação
iniciado em fevereiro último.
Carlos Calheiros será responsável pelas funções financeiras e jurídicas, além de Relações com
Investidores, dirigindo as áreas de Tesouraria, Operações Estruturadas, Repasse, Planejamento
Financeiro, Estudos Econômicos, Jurídico Imobiliário/Societário e RI. Ele se junta à equipe executiva da
Gafisa em um momento importante, no qual a Companhia se aproxima da conclusão de sua
reestruturação organizacional e ingressa em uma nova fase de crescimento, focada no mercado
imobiliário de renda média e alta. Advogado formado pela PUC-SP, Carlos construiu sua carreira no
mercado financeiro, com passagens por grandes bancos como HSBC, Credit Suisse, Goldman Sachs e,
finalmente, como Head de Corporate Sales Desk & Structuring do Banco Votorantim.
Segundo Sandro Gamba, CEO da Gafisa, “a experiência do Carlos em investment banking será
fundamental neste momento da Gafisa, em que estamos preparando a Companhia para a sua nova fase
de expansão. Dada a nossa sólida reputação no desenvolvimento de empreendimentos de qualidade e a
força da nossa marca, estamos bem posicionados para capturar valor com a retomada do ciclo de
desenvolvimento do mercado imobiliário brasileiro. A transformação que estamos executando
certamente fortalecerá nossa estrutura de capital, o que nos possibilitará ser ainda mais inovadores nos
produtos imobiliários que oferecemos ao mercado”.
Em linha com a cultura de formação e reconhecimento de seus profissionais, que sempre marcou a sua
atuação, a Gafisa também anuncia a promoção dos funcionários Gerson Cohen e Luciano do Amaral a
Diretores Executivos Operacionais.
Gerson Cohen é Contador e Administrador de Empresas e está na Gafisa desde 2014, depois de passagens
pela Rossi Residencial, United Mills e Engemix Concreto. Ingressou como Diretor de Controladoria,
supervisionando as áreas de Contabilidade Societária, Controladoria, Contabilidade Fiscal, Segurança da
Informação, Gestão de Sócios e Planejamento Tributário. Em março de 2017, passou a acumular também
as áreas de TI e Central de Serviços. Gerson, que anteriormente reportava ao CFO e passa a reportar
diretamente ao CEO, possui MBA em Controladoria pela USP e Mestrado em Controladoria Empresarial
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Luciano do Amaral é Engenheiro Civil e ingressou na Gafisa em 2004, como estagiário de obra. Já atuou
como Diretor de Operações na regional Novos Mercados, dirigindo obras distribuídas pelas regiões Norte
e Nordeste do País, como Diretor de Suprimentos e Pós-Obra (Assistência Técnica) e como Diretor de
Operações da Regional SP. Possui MBA em Gestão de Compras pela INBRASC, especialização em
Empreendimentos Imobiliarios pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e extensão em
Gerenciamento de Empresas e Empreendimentos na Construção Civil pela USP. Luciano é prata da casa,
assume a Diretoria Executiva com profundo conhecimento da Companhia e com a proposta de aprimorar
ainda mais o modelo de construção.
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"Como parte do plano para aumentar nossa eficiência e ainda proporcionar oportunidades de
crescimento profissional dentro da organização, temos o prazer de promover o Gerson e o Luciano.
Ambos têm dado contribuições significativas para a transformação da Companhia e são parte relevante
do time que nos guiará à medida em que nos aproximamos do ponto de inflexão no mercado imobiliário,
com uma potencial recuperação gradual da demanda nos próximos trimestres. Vale destacar que todas
essas movimentacoes estão alinhadas com o restante dos Diretores Executivos e com a nossa visão de
atuar de maneira mais enxuta e focada. Com uma estrutura horizontalizada e com profissionais com
habilidades e desafios distintos, focados no crescimento e no resultado futuro da Companhia, estamos
bem posicionados para esta nova fase da expansão da Gafisa", encerrou Sandro.
Figura 1 – Novo Organograma Gafisa – Diretoria Estatutária

SOBRE A GAFISA
A Gafisa é uma das principais empresas atuando na incorporação e construção
residencial no Brasil. Fundada há mais de 60 anos, a Companhia tem seu foco em
crescimento e inovação para levar bem-estar, conforto e segurança a cada vez mais
pessoas. Foram 15 milhões de metros quadrados construídos, e cerca de 1.100
empreendimentos entregues sob a marca Gafisa - mais do que qualquer outra
incorporadora residencial no Brasil. Reconhecida como uma das incorporadoras e
construtoras residenciais administradas com maior profissionalismo, a Gafisa é
também uma das marcas mais respeitadas por sua qualidade e consistência. Além da
marca Gafisa focada nos segmentos de média a alta renda, a Companhia detém ainda
participação de 30% em Alphaville, uma das mais importantes empresas de
desenvolvimento urbano atuando na venda de lotes residenciais em todo o país. A
Gafisa S.A. é uma corporação com ações negociadas no Novo Mercado da B3 – Bolsa
Balcão Brasil (B3:GFSA3) e é a única empresa do setor imobiliário listada na Bolsa de
Valores de Nova York (NYSE:GFA) com ADR Nível III, o que garante as melhores práticas
de governança corporativa e transparência.
Este comunicado contém considerações futuras sobre as perspectivas do negócio, estimativas de
resultados operacionais e financeiros e perspectivas de crescimento da Gafisa. Estas são apenas
projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Gafisa
em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capital para financiar o plano de negócios
da Companhia. Tais considerações futuras dependem substancialmente de mudanças nas
condições de mercado, de regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do
setor e da economia brasileira entre outros fatores sujeitos a mudanças sem aviso prévio.
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