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São Paulo, SP, Brasil, 3 de dezembro de 2012 - A GAFISA S.A. (BOVESPA: GFSA3) (“Gafisa” ou
“Companhia”), tem o orgulho de anunciar que foi premiada na categoria divulgação de informações financeiras
por indústria, pelo IR Global Rankings. A Gafisa também ficou em terceiro lugar no ranking global na categoria
governança corporativa, que leva em conta a qualidade da participação do conselho e seus comitês, direitos
dos acionistas e responsabilidade corporativa e social.
A IR Global Rankings conta com sistema de ranking técnico abrangente para realizar a avaliação de sites de
relações com investidores, práticas de governança corporativa e procedimentos de divulgação financeira.
Mais de 280 empresas de 45 países ao redor do mundo participaram, em 2012, da edição que marca o 14º
Relatório Anual da IR Global Rankings. Os resultados foram anunciados em 30 de novembro de 2012.
"Estou extremamente satisfeito com o ranking da Gafisa no relatório anual da IR Global Rankings. Os
resultados ressaltam o nosso compromisso com a transparência na divulgação de informações financeiras,
bem como, nosso foco em fornecer para os nossos acionistas e ao público informações completas, confiáveis
e de forma regular. Dedicamos esforços e tempo significativos para os manter elevados padrões governança
corporativa. E estamos satisfeitos pelo reconhecimento dos nossos esforços", comentou Duilio Calciolari, CEO
da Gafisa.
O ranking foi compilado pelo IRGR em conjunto com o seu grupo de coordenação e apoio, que conta com a
participação da Arnold & Porter, KPMG, o Grupo MZ e Sodali. As avaliações foram realizadas por uma equipe
de profissionais experientes de relações com investidores e revisadas por auditoria independente e
advogados especializados em Governança Corporativa. Mais de 100 de empresas internacionais de uma
ampla gama de setores participaram do ranking nesta mesma edição.
São Paulo, 3 de dezembro de 2012.
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Sobre

a

Gafisa

A Gafisa é líder na incorporação residencial diversificada, com presença nacional atendendo a todos os segmentos
demográficos do mercado brasileiro. Estabelecidos há mais de 56 anos, já concluímos e vendemos mais de 1000
empreendimentos sob a marca Gafisa, e construímos mais de 12 milhões de metros quadrados de residências, mais
do que qualquer outra incorporadora residencial no Brasil. Reconhecida como uma das construtoras residenciais
administradas com maior profissionalismo, a "Gafisa" é também uma das marcas mais respeitadas e conhecidas do
mercado imobiliário, reconhecida entre potenciais adquirentes, corretores, financiadores, proprietários de terrenos,
competidores, e investidores por sua qualidade, consistência, e profissionalismo. Entre nossas marcas mais famosas
estão a Tenda, que atende ao segmento de habitações destinadas à baixa renda, e a Gafisa e Alphaville, que
oferecem uma variedade de opções residenciais com foco do segmento médio ao alto. A Gafisa S.A. é negociada no
segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA (BOVESPA:GFSA3) e na Bolsa de Valores de Nova Iorque
(NYSE:GFA).

