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Fato Relevante 

 

CONSTRUTORA TENDA S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei 

n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e nos termos da Resolução CVM nº 44, de 

23 de agosto de 2021, vem informar que aprovou uma importante mudança no seu time da diretoria. 

 

Conforme Fato Relevante divulgado em 04 de outubro de 2021, o Sr. Renan Barbosa Sanches aceitou 

um novo desafio como COO (Chief Operating Officer) dentro da Companhia, sendo assim, a partir da 

data de hoje, passará a liderar as áreas de operações e negócios do modelo de negócios on-site da 

companhia. Em substituição, após uma transição bastante organizada, o Conselho de Administração 

elegeu para os cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, o Sr. Marcos 

Antonio Pinheiro Filho, um profissional com mais de 15 anos de experiência nas áreas de Compliance, 

Finanças e Relação com Investidores, que vem desde outubro do ano passado fazendo um excelente 

trabalho dentro da Companhia para completa sucessão do cargo.  

 

O Conselho de Administração aprovou a saída do Sr. Ricardo Couto de Prada. O Sr. Ricardo continuará 

exercendo suas funções até o final do mês de janeiro conforme acordado em conjunto com a 

Companhia.     

 

A Companhia agradece ao Sr. Ricardo por toda a contribuição e dedicação ao longo do período em que 

atuou na Companhia. 

 

Para as funções do Sr. Ricardo, o Conselho de Administração elegeu o Sr. Weliton Luiz Costa Junior que 

será o mais novo Diretor Operacional da Companhia. Weliton é profissional com mais de 14 anos de 

experiência na Companhia, passando pelas áreas comerciais do ciclo financeiro e geração de negócio 

imobiliário. É formado em direito pela Centro Universitário de Goiás – UNIGOIÁS, com MBA em Gestão 

de Negócios Imobiliários e Construção Civil pela FGV e Gestão Financeira/Controladoria pela CEDEPE. 

Anteriormente, atuou como gestor da Amil Assistência Médica Internacional S.A., e acumula bastante 

experiência no setor de incorporação imobiliária. 

 

Além disso, o Conselho de Administração aprovou também, nesta data, a saída dos Diretores 

Operacionais, Alex Fernando Hamada e Marcelo de Melo Buozi, da composição da Diretoria Executiva 

da Companhia. A saída se deu para que ambos pudessem se dedicar exclusivamente ao modelo de 

negócios off-site da Companhia. Sendo assim, ambos permanecem no quadro de Diretoria Executiva 

da startup da Construtora Tenda, a Alea. 



 

 

A Companhia agradece aos Srs. Alex e Marcelo pela dedicação ao longo desses anos e deseja sucesso 

em seus novos desafios junto a Alea.   

 

Desejamos sucesso a todos em seus novos desafios.  

 

São Paulo, 11 de janeiro de 2022 

 

 

Construtora Tenda S.A.  

Renan Barbosa Sanches  

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


