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COMUNICADO AO MERCADO
Belo Horizonte, 13 de maio de 2011 — Em atendimento às disposições da Instrução CVM n.º 358, de 03 de Janeiro de 2002,
conforme alterada, a DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. ("Companhia"), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral
que, de acordo com o disposto na Instrução CVM n.º 384, de 17 de Março de 2003 (“ICVM 384”), rescindiu na presente data o
contrato de formador de mercado com ITAÚVEST DTVM S.A. (“Itaú DTVM”) para fins de prestação dos serviços de formador de
mercado de suas ações ordinárias ticker DIRR3 no âmbito da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”), celebrado em 16 de novembro de 2010. A Itaú DTVM atuou como formador de mercado desde 17 de
novembro de 2010 até a presente data.
Em complemento, a Companhia informa que, em substituição do Itaú DTVM, contratou o BTG PACTUAL CORRETORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729, 10º andar-parte, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 43.815.158/0001-22, para exercer e dar prosseguimento a função de
formador de mercado de suas ações ordinárias, ticker “DIRR3” no âmbito da BM&FBOVESPA S.A. pelo período de 18 (dezoito)
meses, prorrogável automaticamente por períodos de 1 (um) ano caso não haja manifestação contrária de qualquer das partes,
com o objetivo de fomentar a liquidez das referidas ações. A Companhia informa ainda que 82.111.258 ações ordinárias de sua
emissão encontram-se em circulação no mercado e que não celebrou qualquer contrato regulando o exercício do direito de voto
ou a compra e venda de valores mobiliários de sua emissão com o formador de mercado.
O Formador de Mercado iniciará as suas atividades a partir de 16 de maio de 2011.
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