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  COMUNICADO AO MERCADO 
 

A Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. (B3: ONCO3) (“Companhia”), em atendimento ao 

parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada e à Resolução CVM n° 44/21, 

vem, por meio deste Comunicado ao Mercado, informar aos seus acionistas e ao mercado que 

foi aprovada, nesta data, pelo Conselho de Administração, mudança na estrutura da Diretoria 

Financeira da Companhia, como descrita abaixo.  

O Sr. Eric Alencar renunciou, nesta data, à posição de Diretor Financeiro da Companhia. O 

Conselho de Administração elegeu o Sr. Cristiano Camargo, atual Diretor de Estratégia e de 

Relações com Investidores, como seu novo Diretor Financeiro. O Sr. Alencar permanecerá com 

a Companhia durante um período e trabalhará de forma próxima ao novo Diretor Financeiro 

para assegurar uma transição estruturada. 

Cristiano Camargo acumula mais de 20 anos de experiência no setor financeiro, em investment 

banking e private equity, incluindo 14 anos no Goldman Sachs, onde ele foi Managing Director 

na operação de private equity, responsável por investimentos em growth e corporate equity no 

Brasil e América Latina. Ele foi membro do Conselho de Administração da Oncoclínicas de 2015 

a 2021, tendo liderado, durante esses anos, operações de financiamento da Companhia e 

auxiliado no seu direcionamento estratégico e de novos negócios. O Sr. Camargo deixou o 

Goldman Sachs e se juntou à Oncoclínicas como responsável pelas áreas de Estratégia e Relações 

com Investidores em novembro de 2021. Ele continuará acumulando essas funções, que passam 

a se somar à posição de Diretor Financeiro. Cristiano Camargo possui formação em 

Administração de Empresas pela EAESP - Fundação Getúlio Vargas.  

A Companhia agradece ao Sr. Eric Alencar pelas significativas contribuições prestadas e lhe 

deseja sucesso. A Companhia também parabeniza o Sr. Cristiano Camargo pela nova posição. 

 

São Paulo, 18 de abril de 2022. 

 
Cristiano Camargo 

Diretor Financeiro, de Estratégia e de Relações com Investidores 
Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. 

 
 


