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RaiaDrogasil, a empresa líder no mercado brasileiro de drogarias, em atendimento às disposições da
Instrução CVM n° 358, de 03 de janeiro de 2002, anuncia que o seu Conselho de Administração
deliberou nesta data, por unanimidade, a nomeação de Marcílio Pousada para o cargo de Presidente.
Após treze anos como presidente da Drogasil e outros dois como presidente da RaiaDrogasil, em cuja
criação e integração teve papel determinante, Cláudio Roberto Ely encerrará com grande sucesso o
seu ciclo à frente da Companhia meses antes de completar 65 anos de idade.
Ao longo deste período, Ely transformou a Drogasil em uma grande rede de atuação nacional,
relistou a Companhia no Novo Mercado da BM&FBOVESPA e liderou a oferta pública em 2007, que
capitalizou a Drogasil e a tornou um dos consolidadores do varejo farmacêutico brasileiro. Por fim,
estruturou a associação com a Raia S.A. que criou a Raia Drogasil, conquistando assim a liderança
absoluta do varejo farmacêutico brasileiro, e liderou a nova companhia por quase dois anos em seu
crescimento e integração.
Marcílio traz para a RaiaDrogasil uma profunda experiência multisetorial de varejo e uma provada
capacidade de liderança e de execução em ambientes de crescimento e transformação, já
demonstrada em grandes organizações ao longo de seus 25 anos de carreira. Marcílio foi presidente
da Livraria Saraiva de 2005 a 2013, onde liderou a aquisição das Livrarias Siciliano e a sua integração
com a Saraiva. Foi também presidente fundador da OfficeNet no Brasil de 2000 a 2005, onde
conduziu a venda para a Staples em 2004. Anteriormente, foi diretor comercial do Submarino em sua
fundação em 1999 e diretor de não-alimentos no Sam´s Club, do Grupo Wal-Mart, onde trabalhou de
1994 a 1999. Marcílio iniciou sua carreira no Mappin e na C&A.
Vale ressaltar que o processo sucessório vem sendo conduzido pelo Conselho de Administração
desde a formação da RaiaDrogasil em novembro de 2011, com participação do próprio Ely, dentro de
um espírito de continuidade e de preservação dos valores e da cultura da Empresa.
Sob a liderança de Marcílio, a RaiaDrogasil continuará empreendendo a mesma estratégia de
crescimento orgânico acelerado com excelência operacional, e seguirá contando com o atual time de
executivos, com ampla experiência no setor, e com o respaldo dos acionistas controladores que
possuem visão de mercado, experiência e comprometimento acionário de longuíssimo prazo.
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