Gafisa S.A. Expande Diretoria Executiva
Sandro Gamba será eleito Superintendente de Incorporação Imobiliária; Luiz Carlos
Siciliano foi designado como Superintendente de Marketing e Vendas
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA – São Paulo, 07 de fevereiro de 2011 – A Gafisa S.A. (Bovespa:
GFSA3; NYSE:GFA), a principal incorporadora residencial diversificada do Brasil, anuncia hoje a
expansão da sua diretoria e a nomeação de Sandro Gamba como Superintendente de Incorporação
Imobiliária.
Sandro Gamba, 35, atua na Gafisa há mais de 15 anos sendo, mais recentemente, responsável pelo
desenvolvimento de negócios da Gafisa e Tenda na região de São Paulo, onde acumulou grande
experiência institucional ao ter acompanhado o crescimento da região de maior importância para a
empresa, cujos lançamentos atingiram R$ 1,16 bilhão (48% dos lançamentos feitos pela Gafisa e
Tenda) e cujas vendas atingiram R$ 1,15 bilhão (49% das vendas feitas pela Gafisa e Tenda) durante
os nove primeiros meses de 2010.
Dentre outras atuações relevantes exercidas anteriormente pelo executivo na companhia estão suas
contribuições na Diretoria de Desenvolvimento de Negócios da Gafisa, na Diretoria de Prospecção e na
Gerência de Prospecção. Sandro Gamba é formado em engenharia civil pela Universidade Mackenzie,
possui pós-graduação em engenharia de produção pela Fundação Vanzolini – Escola Politécnica/USP,
pós-graduação em Gestão Imobiliária pela FAAP e MBA Executivo pelo Insper (IBMEC). O executivo
sucederá Antônio Carlos Ferreira Rosa, que está deixando a companhia, no cargo de Superintendente
de Incorporação Imobiliária.
A Gafisa anuncia ainda que o Luiz Carlos Siciliano, 46, foi designado para o recém criado cargo de
Superintendente de Vendas e Marketing. O Sr. Siciliano agrega, em seu novo cargo na Gafisa,
considerável experiência em vendas e marketing adquirida na própria companhia e em experiências
profissionais anteriores. Na empresa desde 2005, foi Diretor de Incorporação no Rio de Janeiro e
atuava como Diretor de Marketing e Vendas. Antes de se juntar à Gafisa, trabalhou na AMBEV entre
1992 a 2004 em cargos de crescentes responsabilidades. O Sr. Siciliano possui MBA em Finanças pelo
IBMEC e MBA em Marketing pela PUC-RJ.
“Estamos muito felizes com o fato de que Sandro Gamba está se unindo a nossa diretoria executiva
nesse importante período de expansão e desenvolvimento da companhia. Ele trará profunda
experiência operacional, estratégica e de negócios, que será muito valiosa e contribuirá na execução
dos nossos planos. Luiz Carlos Siciliano também tem provado sua competência como um ótimo diretor
de marketing e de vendas. Assim, estamos confiantes em aumentar-lhe suas responsabilidades nessa
nova Superintendência. Também gostaríamos de agradecer ao Antônio Carlos Ferreira, por seus anos
de serviços excepcionais à Gafisa, e desejamos muito sucesso em seus novos desafios”, disse Wilson
Amaral, CEO da Gafisa.
Sobre a Gafisa
A Gafisa é líder na incorporação residencial diversificada, com presença nacional atendendo a todos os
segmentos demográficos do mercado brasileiro. Estabelecidos há mais de 56 anos, já concluímos e vendemos
mais de 1000 empreendimentos sob a marca Gafisa, e construímos mais de 12 milhões de metros quadrados de
residências, mais do que qualquer outra incorporadora residencial no Brasil. Reconhecida como uma das
construtoras residenciais administradas com maior profissionalismo, a "Gafisa" é também uma das marcas mais
respeitadas e conhecidas do mercado imobiliário, reconhecida entre potenciais adquirentes, corretores,
financiadores, proprietários de terrenos, competidores, e investidores por sua qualidade, consistência, e
profissionalismo. Entre nossas marcas mais famosas estão a Tenda, que atende ao segmento de habitações
destinadas à baixa renda, e a Gafisa e Alphaville, que oferecem uma variedade de opções residenciais com foco
do segmento médio ao alto. A Gafisa S.A. é negociada no segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA
(BOVESPA:GFSA3) e na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE:GFA).
Page 1 of 2

Luiz Mauricio Garcia
Relações com Investidores
Telefone: +55 11 3025-9297/ 9242/ 9305
Fax:+55 11 3025-9348
ri@gafisa.com.br
Assessoria de Imprensa (Brasil)
Patricia Queiroz
Máquina da Notícia Comunicação Integrada
Telefone: +55 11 3147-7409
Fax: +55 11 3147-7900
Email: patricia.queiroz@maquina.inf.br
Este release 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 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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