PARA PUBLICAÇÃO IMEDIATA

Gafisa S.A. anunica nomeação de Andre Bergstein como
Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores

São Paulo Março 13, 2012 - Gafisa S.A. (Bovespa: GFSA3; NYSE: GFA),
incorporadora e construtora líder no mercado brasileiro, anunciou hoje a
nomeação de Andre Bergstein como Diretor Financeiro e Diretor de Relação
com Investidores. Sr. Bergstein reportará ao Sr. Duilio Alceu Calciolari, diretor
executivo da companhia.
"Estamos felizes com a contratação do André Bergstein, que deverá nos ajudar
a impulsionar nossa estratégia de criação de valor e alcançar os nossos
principais objetivos," comentou o Sr. Calciolari. "Estou confiante de que
experiência e o conhecimento do mercado imobiliário brasileiro do André deve
agregar valor à nossa equipe."
André Bergstein possui experiência de 20 anos nos mercados financeiro e
imobiliário. Até recentemente, ele atuou na área imobiliária da Plural Capital,
sociedade focada na gestão de investimentos e assessoria financeira, com
sede em São Paulo. De 2005 a 2010, foi diretor financeiro e diretor de relações
com investidores da Brazilian Finance & Real Estate (BFRE), e diretor
financeiro da Brazilian Securities, onde liderou várias operações estruturadas
de CRIs (certificado de recebíveis imobiliários) e FIIs (fundos de investimento
imobiliários), além de processos de fusão e aquisição na BFRE. Sr. Bergstein
começou sua carreira como analista financeiro na Holding do Banco Icatu em
1993, onde acompanhou diversos investimentos do grupo. Entre 1998 e 2005,
foi diretor financeiro da Atlântica Residencial, construtora focada em projetos
residenciais destinados às classes média e baixa, com presença de acionistas
locais e estrangeiros.
Sr. Bergstein declarou, "Estou animado em fazer parte da equipe de
administração da Gafisa. A Gafisa é uma das empresas líderes do setor,
amplamente respeitada no mercado imobiliário brasileiro, e espero trabalhar
com Duilio e contribuir para o futuro da Companhia junto com a equipe”

Andre Bergstein, 41, se formou em engenharia elétrica pela Pontifícia
Universidade Católica PUC-RJ em 1993. Ele tem um MBA pela IBMEC Rio de
Janeiro.
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