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São Paulo, 29 de dezembro de 2011

Ilmo. Sr. Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor de Regulação de Emissores da BM&FBOVESPA
Fax: (11) 2565-7151
e-mail defesadre@bvmf.com.br
Ref.: Ofício GAE 2.693/11
Prezado Senhor Diretor,
GAFISA S.A., (“Gafisa” ou “Companhia”), companhia aberta inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 01.545.826/0001-07, vem, por meio desta, apresentar DEFESA em vista
do disposto no Ofício GAE 2.693/11 (“Ofício”).
O Ofício trata da apresentação das Demonstrações Financeiras da Companhia em
Inglês, referentes ao período findo em 30.09.2011, cuja entrega, originalmente
prevista para 11.12.2011, ocorreu antecipadamente em 29.11.2011.
A Companhia entende que o objetivo da obrigação de divulgação e atualização do
Calendário Anual é não frustrar as expectativas do mercado, de modo que, uma vez
comunicada a data prevista para a entrega de determinado documento, o eventual
atraso deva ser informado previamente, com pelo menos cinco dias de
antecedência
A partir do momento em que o documento foi enviado antecipadamente – como se
deu com as Demonstrações Financeiras em Inglês – foi atendida a expectativa do
mercado de receber a informação, até de modo mais favorável para o público
investidor.
Neste contexto, e com a devida vênia, não teria sentido lógico que a Companhia
fosse obrigada a divulgar apenas a alteração do Calendário para comunicar que as
Demonstrações Financeiras em Inglês já estavam prontas, mas, para sua
divulgação antecipada, devesse aguardar o prazo de cinco dias, retendo uma
informação potencialmente relevante e correndo o risco de um vazamento.
Quando muito, somente a hipótese de antecipação da data de uma reunião prevista
no Calendário poderia demandar a divulgação prévia, por razões óbvias, de sorte a
permitir que os interessados reprogramassem sua agenda. No caso de divulgação
de documento, porém, não há justificativa lógica para que a companhia tenha
que divulgar a alteração de agenda, mas não possa divulgar o documento
pronto.
Em termos práticos, enfim, seria em tese equivalente para o mercado que a
companhia se limitasse a informar que vai divulgar antecipadamente uma
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informação ou que supra essa informação pela própria publicidade da
informação. Como, porém, a antecedência de cinco dias é exigível, cria-se o
paradoxo acima referido, de que a companhia aberta deva avisar que vai
divulgar antecipadamente documento já pronto, mas não o faça desde logo,
aguardando os ditos cinco dias.
Em outras palavras, a sanção do Regulamento do Novo Mercado é cabível por uma
mudança não divulgada até cinco dias antes da data prevista para o evento, mas no
presente caso a mudança já era pública pelo método mais óbvio de todos, através
da própria divulgação das Demonstrações Financeiras em Inglês, ocorrida com
mais de cinco dias de antecedência à data anteriormente prevista.
Não existe, enfim, melhor maneira de demonstrar que o prazo previsto no
Calendário será alterado que a própria apresentação antecipada do documento,
que torna prejudicada qualquer outra manifestação da Companhia sobre o mesmo
tema.
Com a devida vênia, seria o primeiro caso em que alguém seria multado pela
apresentação antecipada de um documento, o que mostra engano na sanção
aplicada.
Assim, em conclusão, e diante do princípio da ampla e célere divulgação de
informações que rege o mercado de capitais, a apresentação antecipada das
Demonstrações Financeiras em Inglês não pode acarretar a aplicação de sanção,
até mesmo porque todas as demais hipóteses similares de infrações previstas no
regulamento próprio dizem respeito a atraso, não havendo outra previsão de
penalidade por antecipação de informação.
Por tais razões, entende a Companhia que não deve ser multada pela divulgação de
informações mais eficientemente do que originalmente previsto, e espera
respeitosamente que tal entendimento seja acolhido por essa BM&FBovespa.
Atenciosamente,

Alceu Duilio Calciolari
Presidente Executivo e Diretor de Relações com Investidores
Gafisa S.A.

