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COMUNIICADO AO MERCADO
M

Estáccio Participaçções S.A. (“C
Companhia”)), vem, em atendimento ao dispostoo nos incisos I, III e
IV do
o artigo 2º daa Instrução CVM
C
nº 381//03, apresen
ntar informaçções adicionaais pertinenttes ao
relaciionamento da
d Companh
hia com seuss auditores independent
i
tes dentro ddo exercício social
finalizzado em 31//12/2011:
i.

Durante o exercício fin
ndo em 31 d
de dezembro
o de 2011 os auditores independenttes da
Companhia
a, Ernst Young Terco Auditores Independent
I
tes, foram contratados para
serviços ad
dicionais ao exame das d
demonstraçõ
ões financeiras, nas dataas de 21/07//2010,
09/12/2010
0, 23/02/201
11 e 04/03/2
2011. Os hon
norários para esses serviçços, realizados em
períodos inferiores a um an
no, somaram R$ 62
28.477,91 e represen
ntaram
aproximada
amente 77,9
9% do montaante referente à auditoria externa daas demonstrrações
financeiras no exercíccio. Os serrviços adicio
onais referiram-se a trrabalhos pontuais
relacionado
os à contrata
ação de due dilligence da
as empresas alvo para aqquisição, ava
aliadas
pela admin
nistração da Companhia.
C

ii.

Nossa políítica com auditores
a
ind
dependentess relativa à prestação de serviçoss não
relacionado
os à auditorria externa está substa
anciada nos princípios qque preserv
vam a
independên
ncia do auditor. Assim, eele fica impe
edido de aud
ditar o seu ppróprio traba
alho e
não pode exercer
e
funçõ
ões gerenciaiis ou ainda advogar
a
para
a o seu clientte de auditorria.

iii.

Os trabalho
os de due dililligence são sserviços perm
mitidos ao Auditor Externno, de acordo
o com
as práticass contábeis geralmente aceitas no Brasil e intternacionalm
mente e porr suas
características e escop
po não afetaam a indepe
endência do auditor umaa vez que: (a)
( as
empresas objeto
o
da due
du dilligencee não fazem
m parte das demonstraçõões financeirras da
Companhia
a; e (b) no se
erviço de due
ue dilligence em
e momento
o algum o preestador de serviço
s
assume fun
nções de ge
erência ou d
de executor das atividades da comppanhia; isto é, em
nenhuma circunstância
c
o prestadorr de serviço toma
t
decisõe
es em nomee da companh
hia ou
de sua adm
ministração, em momen
nto algum o prestador de
d serviços eexecuta atividades
inerentes à administração da com
mpanhia; em momento algum
a
o preestador de serviço
s
executa atividades inerrentes aos ccolaboradores da compan
nhia; dentree outros fatores. A
declaração mencionada
a no artigo 3
3º da Instruçção CVM nº 381/03 é efe
fetuada, ao menos
m
anualmente
e, na reunião
o com o com
mitê de audito
oria, quando é também fo
formalizada.
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