Sandro Gamba Nomeado CEO da Gafisa S.A.
Gafisa dá continuidade ao Processo de Separação das Estruturas Administrativas de Gafisa e Tenda
A Gafisa S.A. (Bovespa, GFSA3; NYSE, GFA) ("Gafisa" ou "Companhia"), uma das principais companhias de
incorporação residencial do Brasil, anunciou hoje que seu Conselho de Administração nomeou Sandro
Gamba como Diretor Presidente, efetivo a partir de 05 de maio de 2014.
Sandro Gamba, 38 anos, sucede Alceu Duilio Calciolari, 51 anos, conforme previamente informado ao
mercado, e em linha com a intenção de separar as unidades de negócio Gafisa e Tenda em duas empresas
independentes de capital aberto. O Sr. Gamba era, até então, Diretor-Presidente da unidade de negócios
Gafisa, tendo ocupado uma série de cargos de liderança, em diversas áreas do ciclo de negócios da Gafisa,
ao longo dos mais de 15 anos de dedicação à Companhia.
André Bergstein permanecerá como Diretor Financeiro e o Sr. Rodrigo Osmo como Diretor Presidente da
Tenda.

O Presidente do Conselho da Gafisa, Odair Senra, afirmou que "graças à visão, conhecimento e
liderança do Duilio, aliado a presença e colaboração do Conselho de Administração da Companhia,
a Gafisa passou por uma transformação que a permitiu se reposicionar para um crescimento
sustentável dos seus negócios e consequente geração de valor aos seus acionistas. Agradecemos
todo seu empenho e dedicação ao longo dos 14 anos de destacada atuação na Companhia, e
estamos muito satisfeitos que o processo de planejamento de sucessão tenha preparado o Sandro
para liderar a Companhia nos próximos anos. O Sandro é um executivo talentoso, que foi muito
importante na consolidação da marca Gafisa e no seu posicionamento de destaque no mercado
imobiliário brasileiro. Com sua experiência e comprovada reputação, acreditamos que ele está
bem preparado para liderar a Companhia.”
A separação proposta das unidades de negócios Gafisa e Tenda em duas empresas independentes,
anunciada em 7 de fevereiro de 2014, marca a fase final de um plano de turnaround elaborado e
implementado sob a gestão do Sr. Calciolari na Gafisa. O plano ajudou no reequilíbrio da estrutura de
capital da Companhia, apoiado pela bem sucedida venda de participação de 70% em Alphaville, e também
na redefinição dos modelos operacional e corporativo da Companhia.
"Tendo concluído o processo de turnaround, acredito que encerro um bem sucedido ciclo na Companhia",
disse o Sr. Calciolari. "Minha experiência profissional e pessoal desde que ingressei na Gafisa foi muito
gratificante, e desejo ao Sandro e ao Rodrigo os votos de muito sucesso nessa nova fase da Companhia."
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre a evolução e os
desenvolvimentos acerca do processo de separação.

