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Comunicado ao Mercado
São Paulo, 05 de setembro de 2016 – Nos termos o disposto no § 4o do artigo 157 da Lei
no 6.404/76 e na Instrução CVM 358/02 e alterações posteriores, a Cyrela Brazil Realty S.A.
Empreendimentos e Participações (“Cyrela” ou “Companhia”), empresa com atuação no
setor de incorporação imobiliária residencial, comunica aos seus acionistas e ao mercado
em geral que:
O Conselho de Administração tomou conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Eric
Alencar ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. Os conselheiros
manifestaram os votos de agradecimento pelo empenho e significativa contribuição do Sr.
Eric Alencar.
Com isso, Sr. Miguel Mickelberg assumirá o cargo de Diretor Financeiro da Companhia e o
Sr. Paulo Gonçalves assumirá o cargo de Diretor de Relações com Investidores e Finanças
Estruturadas. Pelo Estatuto Social da Companhia, a designação dos novos cargos estará
sujeita à aprovação em AGE. Nesse período, o Sr. Raphael Horn, Co-presidente da
Companhia, acumulará interinamente o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores.
Miguel Mickelberg é formado em Ciências Econômicas pela UFRGS e possui MBA pelo MIT
Sloan School of Management, tendo obtido o Certificate in Finance pela mesma escola.
Miguel está na Cyrela desde 2007. Ele atualmente é responsável pelas áreas de
controladoria, planejamento financeiro, contabilidade, tributos, contas a pagar e contas a
receber. Miguel anteriormente foi responsável pela controladoria da regional Sul, onde atuou
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por 5 anos.
Paulo Gonçalves é formado em Engenharia de Produção pela POLI-USP e possui mestrado
em Finanças e Economia pela FGV. Ele está na Cyrela desde 2011, onde exerce o cargo de
Diretor Adjunto de Operações Estruturadas e Relações com Investidores. Paulo possui
passagens pelos Bancos Santander e BBA nas áreas de Mercado de Capitais, Mesa de
Operações e Comercial. Paulo também trabalhou na área de mercado de capitais do Grupo
Telefônica, na área de Project Finance do Grupo Schahin e sua última atuação foi como
Head da área de Coporate Finance e Structured Finance da Camargo Corrêa, onde
permaneceu por 4 anos.
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