ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta

CNPJ MF 08.807.432/0001‐10
NIRE 33.3.0028205 – 0

COMUNICADO AO MERCADO
A Estácio Participações S.A. (Bovespa: ESTC3; Bloomberg: ESTC3.BZ; Reuters: ESTC3.SA) (a
“Companhia” ou a “Estácio”) com base no art. 157 da Lei nº 6.404/76, e na Instrução CVM nº
358/02, vem informar ao mercado que o Conselho de Administração, em reunião realizada
nesta data, deliberou a indicação de Eduardo Alcalay para o cargo de Presidente do Conselho
de Administração. Com isso, Antonio Bonchristiano, atual Presidente do Conselho, assumiu a
sua Vice‐Presidência, e Eduardo Alcalay renunciou ao cargo de Diretor Presidente.
Rogerio Frota Melzi, até então Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, com
passagens pelas diretorias de Operações e de Planejamento, foi nomeado Diretor Presidente e
continuará acumulando a função de Diretor de Relações com Investidores.
Virgílio Deloy Capobianco Gibbon, até então Diretor de Operações, com passagem pela área
de Central de Serviços Compartilhados (CSC), foi nomeado para o cargo de Diretor Financeiro.
Gilberto Teixeira de Castro, até então Diretor Regional para o Estado do Rio de Janeiro, a
maior regional da Companhia, foi nomeado para o cargo de Diretor de Operações. Gilberto
Castro é Mestre em Engenharia de Produção pela COPPE e graduado em Engenharia de
Produção pela UFRJ. Trabalhou por 17 anos na AmBev, tendo desempenhado várias funções
gerenciais na empresa até ocupar o cargo de Diretor Regional de Operações.
Após consolidar os trabalhos de reestruturação da Companhia, reposicioná‐la na direção do
crescimento sustentável, e implantar uma cultura organizacional orientada para qualidade,
resultados e meritocracia, Eduardo Alcalay irá coordenar, a partir do Conselho de
Administração, a estratégia de crescimento da Estácio através de oportunidades de
consolidação no setor, e trabalhar na contínua disseminação da cultura organizacional da
Empresa entre seus colaboradores, fonte maior de seu diferencial competitivo para o
crescimento com qualidade para seus alunos e valor para seus acionistas.
As mudanças aqui mencionadas serão efetivadas nesta data. Eduardo Alcalay trabalhará com a
Diretoria Executiva da Companhia na passagem de suas funções, até o mês de abril, quando
retomará seu cargo executivo na GP Investments.
Rio de Janeiro, 13 de março de 2012.

Rogério Frota Melzi
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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