COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, 04 de novembro de 2011 - A Trisul S.A. (BM&FBovespa:: TRIS3; Bloomberg: TRIS3 BZ;
Reuters: TRIS3.SA), uma das maiores incorporadoras e construtoras da região metropolitana de São Paulo,
vem, com base no Ofício-Circular/CVM/SEP/nº004/2011 e tendo em vista a matéria publicada na edição de
hoje do jornal Valor Econômico (pág. D3), informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o que se
segue:
1. Conforme amplamente divulgado ao mercado por meio de avisos fato relevante publicados nos dias
15/08/2011, 29/08/2011, 08/09/2011 e 13/10/2011, a Companhia procedeu, no decorrer do segundo
trimestre deste ano, à revisão orçamentária de suas obras em andamento neste exercício.
2. Tal fato impediu a conclusão dos trabalhos de auditoria independente em tempo hábil para a divulgação
das Informações Trimestrais – ITR referentes ao segundo trimestre de 2011.
3. A Companhia destaca, entretanto, que os motivos que acarretaram o atraso não foram em qualquer
grau, causados ou de qualquer forma influenciados por ações ou omissões por parte de qualquer integrante
da Administração, inclusive os Sr. Marco Antônio Cattini Mattar e Lincoln Carvalho de Castro, que, durante
toda o tempo em que estiveram à frente da gestão de suas respectivas diretorias, desempenharam suas
funções com extremo denodo e diligência.
4. A desvinculação dos referidos executivos do quadro de diretores da Companhia decorre exclusivamente
da reestruturação que a Administração está implementando em seus quadros, diante da redução de
lançamentos imobiliários prevista para este exercício.
5. Desta forma, o desligamento dos Srs. Marco Antônio Cattini Mattar e Lincoln Carvalho de Castro nada
tem a ver, portanto, com o atraso na divulgação das Demonstrações Financeiras referentes ao segundo
trimestre de 2011. Ao contrário, a Companhia continua a contar com o apoio do Sr. Marco Mattar no seu
Conselho de Administração, e espera, também, poder contar com os conhecimentos e experiência do Sr.
Lincoln Castro no assessoramento da gestão.
A Administração da Companhia reitera seus agradecimentos aos Srs. Marco Mattar e Lincoln Castro pelos
serviços prestados à Trisul durante a sua gestão à frente de suas respectivas Diretorias.
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Sobre a TRISUL
A Trisul S.A. é uma das maiores incorporadoras e construtoras da região metropolitana de São Paulo, com foco em
empreendimentos residenciais. Ao longo de sua história, a empresa lançou mais de 29 mil unidades, distribuídas em
195 empreendimentos. De acordo com o Top Imobiliário realizado em junho de 2010, a Trisul consolidou-se como a 6ª
maior construtora e a 8ª maior incorporadora da região metropolitana de São Paulo em 2009 (fonte: Embraesp).
As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas
relacionadas a perspectivas de crescimento da Trisul são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria
sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das aprovações e licenças necessárias para homologação dos projetos,
condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso
prévio. O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis tais como, operacionais, financeiros pro forma e projeções com base
na expectativa da Administração da Companhia. Os dados não contábeis não foram objeto de revisão por parte dos auditores independentes da
Companhia.
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