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Gafisa S.A. informa nova data para divulgação dos resultados financeiros
São Paulo, 1º de abril de 2012 - Gafisa S.A. (Bovespa: GFSA3; NYSE: GFA) informa a
necessidade de postergação da divulgação dos seus resultados financeiros referentes ao exercício de
2011 e divulga prévia desses resultados, bem como guidance para o exercício em curso.
A Gafisa vem realizando uma revisão detalhada das suas operações e da sua estratégia de atuação,
envolvendo mudanças operacionais relevantes, redução das operações da marca Tenda, aumento dos
investimentos na marca Alphaville e foco da marca Gafisa nos mercados de maior rentabilidade.
Como consequência desse processo, revisamos os orçamentos de custo de todas as obras, a totalidade
da carteira de clientes Tenda, com vistas a confirmar o enquadramento dos mesmos às exigências das
instituições financeiras, bem como um reexame do valor potencial de realização dos terrenos
localizados em áreas não prioritárias.
Este complexo trabalho foi o foco da administração nesses últimos meses, com o objetivo principal
de ter, a partir do presente exercício, operações mais rentáveis e foco em cada um dos negócios, com
um diretor executivo para cada marca.
Ao mesmo tempo, contudo, a relevância das mudanças realizadas exigiu da administração da
companhia e de nossos auditores externos um profundo trabalho de análise e um longo processo de
interação, o que impossibilitou aos nossos auditores externos, a despeito de todo o esforço conjunto,
concluir a revisão do balanço contábil e financeiro no período previsto.
Uma análise mais detalhada desse processo de revisão de diretrizes e ajustes estratégicos, bem como
uma prévia dos resultados financeiros referentes ao exercício social encerrado em dezembro de 2011,
ainda sujeita a eventuais ajustes, estão sendo divulgadas através da página www.gafisa.com.br/ri, da
página da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da página da BM&FBovespa S.A. –
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bm&fbovespa.com.br), nas duas últimas através do
Sistema IPE.
As demonstrações financeiras completas e respectivo parecer de auditoria estão em fase final de
conclusão e serão divulgados no dia 9 de abril de 2012, após fechamento do mercado, quando será
também convocada a Assembleia Geral Ordinária.
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