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COMUNICADO AO MERCADO
A Estácio Participações S.A. (“Estácio” ou “Companhia” - Bovespa: ESTC3), informa ao mercado e ao público
em geral alterações organizacionais implementadas na Diretoria da Companhia. Tais alterações, que
objetivam preparar a companhia para uma nova fase de crescimento e expansão, estão absolutamente em
linha com as recomendações do processo de planejamento estratégico em fase final de desenvolvimento.
1) Criação da Diretoria de EAD (Ensino a Distância), com o objetivo de aumentar o foco nesse
importante segmento do nosso negócio e preparar a empresa para o crescimento esperado nessa
área. A nova Diretoria ficará a cargo de Marcos de Oliveira Lemos, que já ocupou funções de alta
responsabilidade em diversas áreas na Estácio, e que vinha ocupando o cargo de Diretor do Centro
de Serviços Compartilhados desde maio de 2011. Marcos é PhD em Economia pela University of
Illinois, e Mestre em Economia pela University of Chicago e pela Fundação Getulio Vargas-EPGE.
2) Criação da Diretoria de Cursos Não Regulados, com o objetivo de organizar o crescimento das
operações da Academia do Concurso, do portfolio de cursos livres, e da pós-graduação lato sensu,
além de desenvolver e implementar novas oportunidades de negócio em áreas de interesse da
Estácio. A nova Diretoria será de responsabilidade de Marcos Noll Barboza, profissional com longa
experiência e que desenvolveu grande parte de sua carreira no Grupo RBS, tendo ocupado diversas
posições executivas, sendo a última de Diretor Executivo de Desenvolvimento Estratégico. Em
2010, liderou a entrada do Grupo RBS no setor de educação através da criação da HSM Educação
S.A., uma joint-venture com o grupo financeiro B.R. Investimentos, sendo seu primeiro presidente
e permanecendo à frente da empresa até junho de 2012. Formado em Administração pela PUC-RS,
tem MBA pela Harvard Business School e extensa atuação associativa, tendo ocupado a presidência
em diferentes entidades de classe.
A Companhia informa também que, em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 07 de
novembro de 2012, Virgílio Deloy Capobianco Gibbon foi eleito como Diretor de Relações com Investidores
da Companhia. O Sr. Gibbon acumulará os cargos de Diretor de Relações com Investidores e Diretor
Financeiro, para o qual foi eleito em 25 de abril de 2012 e cujo mandato está em vigor. Rogério Frota Melzi
deixa de exercer o cargo de Diretor de Relações com Investidores, em virtude de suas diversas atribuições
como Diretor Presidente da Companhia.
Ressaltamos que não ocorreu nenhuma alteração no atual quadro de Diretores Estatutários da Companhia,
tendo em vista que as alterações ora comunicadas dizem respeito tão somente a cargos e funções
executivas.
Ao longo dos próximos meses divulgaremos mais detalhes do nosso planejamento estratégico bem como de
outras alterações nos demais níveis organizacionais decorrentes das ações originadas no desenvolvimento
do plano.
Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2012.
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