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FATO RELEVANTE
Acordo Comercial Operacional
Sapucaia do Sul, 09 de agosto de 2012 – A Recrusul S/A (Bovespa: RCSL3, RCSL4), destacada empresa
produtora de implementos rodoviários e equipamentos para refrigeração de transportes e industrial vem a
público comunicar que:
Dando continuidade ao processo de reorganização operacional, cujo principal objetivo é criar sólidas condições
para o crescimento de nossos negócios, a Recrusul S/A e a Rede de Distribuição Abradigue – uma das
maiores e mais bem conceituadas redes de distribuição de implementos rodoviários do Brasil, firmaram acordo
de compartilhamento de operações comerciais. Este acordo tem o objetivo de ampliar a capilaridade comercial
da Recrusul S/A utilizando canais de distribuição com extensa experiência no ramo de implementos rodoviários
proporcionados pela Rede de Distribuição Abradigue. Inicialmente será desenvolvido um projeto piloto com
alguns pontos de distribuição espalhados pelo Brasil cujo foco comercial será vender implementos rodoviários
marca Recrusul nos seguintes produtos: semirreboques frigoríficos, semirreboques tanques inox, semirreboques
silos para cimento e alimentos e carrocerias frigoríficas além de equipamentos de refrigeração para transportes.
Nossas premissas para tal associação é poder comercializar aproximadamente 40 unidades/mês após um
período inicial de conhecimento recíproco entre as duas empresas. As operações de exportação não estão
incluídas em tal acordo.
Com a reestruturação do chão de fábrica iniciada em 2011, redução de despesas comerciais e administrativas
implementadas no início de 2012 e, agora, com uma associação comercial com renomados distribuidores de
implementos rodoviários, acreditamos que estaremos criando condições para implementar um crescimento
sustentado dentro de nossas condições econômico-financeiras.
Manteremos informado ao mercado em geral de qualquer nova informação que agregue maior conhecimento do
negócio Recrusul bem como proporcione condições de oferecer a todos nossos acionistas e ao mercado em
geral maior transparência e informações sobre a empresa e suas linhas estratégicas para os próximos anos.

Atenciosamente,
Bernardo Flores
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

