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COMUNICADO AO MERCADO
A Direcional Engenharia S.A. (“Companhia”), em atenção à solicitação de esclarecimentos encaminhada
pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) à Companhia, em 30 de agosto de 2018, por meio do correio
eletrônico 1634/2018-SAE, abaixo transcrito, vem informar o seguinte:
“30 de agosto de 2018
1634/2018-SAE
Direcional Engenharia S.A.
At. José Carlos Wollenweber Filho
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 30/08/2018, sob o título “Lançamento da Direcional”,
consta, entre outras informações, que
1. A Direcional Engenharia vai lançar empreendimento no bairro do Cambuci, em São Paulo, com 5,5
mil unidades do programa Minha Casa, Minha Vida e de médio padrão;
2. Das 2 mil unidades da primeira fase, 1,2 mil serão apresentadas ao mercado em setembro, com Valor
Geral de Vendas de R$ 240 milhões.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 31/08/2018, com a sua confirmação ou não, bem
como outras informações consideradas importantes”.
Abaixo, a notícia veiculada objeto da solicitação de esclarecimentos:
“Lançamento da Direcional
A Direcional Engenharia vai lançar empreendimento no bairro do Cambuci, em São Paulo, com 5,5 mil
unidades do programa Minha Casa, Minha Vida e de médio padrão. A companhia definiu que 60% do
empreendimento será enquadrado no programa habitacional e 20%, direcionado à média renda. A decisão
em relação aos demais 20% ainda não foi tomada. Das 2 mil unidades da primeira fase, 1,2 mil serão
apresentadas ao mercado em setembro, com Valor Geral de Venda (VGV) de R$ 240 milhões”.
Em atendimento à solicitação acima transcrita, a Companhia esclarece que as informações veiculadas pelo
jornal Valor Econômico em sua edição de 30 de agosto de 2018 decorrem da divulgação de lançamento do
empreendimento, realizada no curso natural dos negócios, por meio de seus canais publicitários no dia 29
de agosto de 2018.
Cumpre esclarecer que o projeto em questão possui Valor Geral de Vendas (“VGV”) de aproximadamente
R$ 240 milhões, sendo que a participação da Companhia no aludido empreendimento é de 35%,
representando, para a Companhia, um VGV de R$ 84 milhões. Em contrapartida, o valor total dos
lançamentos realizados pela Companhia nos últimos 12 meses foi de cerca de R$ 1,5 bilhões, conforme
apontado em sua divulgação de resultados do 2º trimestre de 2018.
Desse modo, a Companhia entende que tal veiculação não causa qualquer prejuízo ao art. 3º da Instrução

CVM nº 358/02, uma vez que, no entendimento da Companhia, o lançamento de referido empreendimento
não se caracterizaria como Ato ou Fato Relevante, tal como definido no art. 2° da Instrução CVM n° 358/02.
A Companhia não divulga projeções a respeito de suas operações e resultados, nos termos do artigo 20 da
Instrução CVM nº 480/09 e, dessa forma, tais declarações não representm, assim, qualquer projeção de
resultado financeiro futuro da Companhia ou guidance, muito menos promessa de desempenho futuro.
A Companhia reitera seu compromisso de fornecer tempestivamente informações adequadas aos seus
acionistas e ao mercado sempre que houver qualquer fato relevante.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2018.
CARLOS WOLLENWEBER
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

