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Comunicado ao Mercado 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA - São Paulo, 10 de agosto de 2017 – Construtora Tenda S.A., uma 

das principais construtoras e incorporadoras do país com foco no segmento de Empreendimentos 

Residenciais Populares enquadrados no programa “Minha Casa, Minha Vida” (“MCMV”) faixas 1,5 

e 2, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral a saída, efetiva a partir de 1° de 

setembro de 2017, do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, Sr. Felipe 

David Cohen, que segue para novos desafios profissionais. Nesse ínterim, Rodrigo Osmo, Diretor-

Presidente da Tenda, assumirá, cumulativamente, as funções de Diretor Financeiro e de Relações 

com Investidores. 

 

A saída do Sr. Felipe vem sendo trabalhada há algum tempo e se dá como encerramento de um 

bem-sucedido ciclo de 3 anos, iniciado em junho de 2014 e finalizado agora, com a separação 

societária entre Gafisa e Tenda, listagem das ações da Companhia e adesão ao segmento do Novo 

Mercado da B3. O Conselho de Administração já iniciou o processo de substituição. 

 

“Felipe ingressou na Companhia em um importante momento do processo de turnaround, e foi 

responsável pela estruturação de toda área financeira, que antes era gerida pela holding. 

Implementou diversos processos extremamente relevantes para o aprimoramento da estrutura de 

capital e dos resultados da Tenda ao longo desse período", afirmou Rodrigo Osmo, Diretor 

Presidente. “Gostaria de agradecer ao Felipe pelo excelente trabalho realizado conosco. Sua 

contribuição foi vital na construção de nosso projeto empresarial. Desejo muito sucesso a um 

querido amigo da Tenda.” 

 

O Conselho de Administração agradece ao Sr. Felipe pela dedicação e contribuição à Companhia 

durante o período em que exerceu as suas funções e deseja sucesso em seus novos desafios. 

 

 

Rodrigo Osmo 

Diretor Presidente  
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Felipe David Cohen 
CFO e Diretor Executivo de Relações com Investidores 

 
Eduardo Muller Simas 

Gerente de Relações com Investidores e Tesouraria 

 
Álvaro Kauê Rodrigues de Souza 

Coordenador de Relações com Investidores e Tesouraria 

 
Relações com Investidores 

Tel.:   +55 (11) 3111-2711 

E-mail:  ri@tenda.com 

Website: ri.tenda.com 

 
 

Assessoria de Imprensa 

 

 

Máquina Cohn & Wolfe  

Fernando Antonialli  

Reinaldo Adri 

Tel.:  +55 (11) 3147-7903 

E-mail:  tenda@maquinacohnwolfe.com  
 
 

Sobre a Tenda                                                                                                                                                        
 

 

Com mais de 45 anos de história e mais de 75 mil unidades entregues, a Tenda é uma das principais construtoras e 
incorporadoras do país com foco de atuação no segmento de Empreendimentos Residenciais Populares enquadrados 
no programa “Minha Casa, Minha Vida” (“MCMV”) faixas 1,5 e 2.  A Companhia concentra suas atividades em 6 das 
maiores regiões metropolitanas do país – São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador e Recife - e 
conta com mais de 40 lojas e uma equipe própria de vendas. 

 

 


