Gafisa anuncia novo Diretor-Presidente e Diretor Financeiro
-- Alceu Duilio Calciolari, há onze anos como Diretor Financeiro da companhia, é o novo
Diretor-Presidente --- Rodrigo Osmo, atual Diretor Superintendente da AlphaVille Urbanismo, assume a
Diretoria Financeira -PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA - São Paulo, 4 de julho de 2011 – A Gafisa S.A. (Bovespa: GFSA3;
NYSE: GFA), uma das principais incorporadoras com foco residencial do Brasil, anuncia a efetivação de
Alceu Duilio Calciolari como Diretor-Presidente. Calciolari, que já exercia o cargo interinamente há cerca
de 45 dias, atua na diretoria executiva da Gafisa há onze anos com Diretor Financeiro e, há seis,
também como Diretor de Relações com Investidores. Rodrigo Osmo, atual Diretor Superintendente da
AlphaVille Urbanismo, foi nomeado Diretor Financeiro.
“Duilio traz habilidades de gestão e um profundo conhecimento da empresa e do setor imobiliário.
Estamos confiantes de que ele e o Rodrigo Osmo irão cumprir as metas estabelecidas e conduzir a
Gafisa com uma estratégia de otimização das operações e foco no crescimento com rentabilidade”,
afirma Caio Mattar, presidente do Conselho de Administração da Gafisa. "A liderança e a vasta
experiência nos processos estratégicos da companhia tornam o Duilio o executivo certo para liderar a
Gafisa neste momento em que continuamos a capitalizar a tremenda oportunidade de crescimento no
país, reforçando nossa posição como uma das construtoras líderes do Brasil.” adiciona Mattar.
"Estou muito honrado por assumir a presidência da Gafisa, uma empresa com histórico de muitas
realizações. Temos colaboradores extremamente qualificados, que fizeram um grande trabalho para
atingirmos nosso porte atual. Somos uma empresa com presença nacional, oferta de produtos
diversificados e marcas reconhecidas e respeitadas. Estou animado com a oportunidade de liderar a
Gafisa com a parceria próxima de Rodrigo Osmo, e aproveitar o impulso para fazer crescer o negócio
de forma rentável, além de continuar na vanguarda ao antecipar e responder às necessidades
habitacionais dos nossos clientes”, diz Alceu Duilio Calciolari.
Rodrigo Osmo assume o novo cargo e acumulará, até o final do ano, a função de Diretor
Superintendente da AlphaVille Urbanismo. O executivo, há cinco anos na companhia, está à frente do
plano de negócios que irá fundamentar a compra dos 20% ainda pertencentes à Alphapar. “Rodrigo tem
provado ser um líder de valor inestimável em AlphaVille e tem um forte histórico em atividades de
estratégia e finanças. Durante esse período importante à empresa e, para que ele possa organizar a
sua sucessão, permanecerei como o Diretor de Relações com Investidores", explica Calciolari.
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Sobre os executivos
Como executivo da Gafisa há onze anos, Alceu Duilio Calciolari exerceu durante todo o período o cargo
de Diretor Financeiro da Gafisa, sendo responsável também, nos seis últimos, pela Diretoria de
Relações com Investidores. Antes de ingressar na companhia, o executivo atuou como diretor
Financeiro da Tupy S/A e ALL-América Latina Logística S/A. Calciolari é formado em Administração de
Empresas e possui mestrado em Controladoria pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP).
Rodrigo Osmo está na Gafisa há cinco anos, desde Dez/2009 como Diretor Superintendente da
AlphaVille Urbanismo. Antes de ingressar na companhia, atuou como executivo da GP Investimentos e
consultor da Bain & Company. Ele também foi professor assistente de Finanças da Escola de Negócios
de Harvard, Harvard University, e sócio-fundador da Ysoquim Representações Internacionais. Osmo é
formado em Engenharia Química pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) e possui
mestrado em Administração de Empresas pela Harvard Business School.

Sobre a Gafisa

A Gafisa S.A. é uma das empresas líderes do mercado de incorporação e construção no Brasil com
foco no mercado residencial, tem presença nacional e atua em todos os segmentos demográficos do
mercado brasileiro por meio de suas três marcas: Gafisa, Tenda e Alphaville. A Gafisa incorpora e
constrói apartamentos de médio e alto padrão, a Tenda atua no segmento econômico, e, por fim, a
AlphaVille é líder em loteamentos de alto padrão.
Estabelecida há mais de 57 anos, hoje vê repercutida sua estratégia bem-sucedida de se tornar uma
empresa nacional, estando presente em mais de 136 cidades e em 22 dos 26 estados do país, além do
Distrito Federal, com mais de 1000 empreendimentos entregues apenas pela marca Gafisa, o que
representa mais de 12 milhões de metros quadrados construídos no país. 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).
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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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