
GAE 1647/10 
11 de agosto de 2010 
 
RECRUSUL S.A. 
Sr. Bernardo Flores 
Diretor de Relações com Investidores 
 
 
Prezado senhor, 
 
 
Tendo em vista as últimas oscilações registradas com as ações de sua emissão, o aumento do número 
de negócios e da quantidade negociada, conforme abaixo, vimos solicitar que nos seja informado com a 
maior brevidade possível, se há algum fato, do conhecimento de V.S.as., que possa justificá-los. 

Ações ON 
Preços (R$ por ação) 

Data Abertura Mínimo Máxima Médio Último Oscil. % Nº neg. Quantidade Volume 
18/6/2010 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 0,00 4 5.000 8.950,00 
25/6/2010 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 0,00 2 100.000 179.000,00 
8/7/2010 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 0,00 1 22.000 39.380,00 

12/7/2010 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 0,00 1 4.800 8.592,00 
27/7/2010 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 11,73 6 110.000 220.000,00 
3/8/2010 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 -12,50 2 310.200 542.850,00 

10/8/2010 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 8,00 2 400 756,00 
11/8/2010 1,91 1,90 2,19 2,05 2,00 5,82 12 17.900 36.757,00 

 

Ações PN 
Preços (R$ por ação) 

Data Abertura Mínimo Máxima Médio Último Oscil. % Nº neg. Quantidade Volume 
29/7/2010 0,91 0,88 0,93 0,89 0,89 -1,11 114 163.800 146.524,00 
30/7/2010 0,90 0,88 0,90 0,89 0,89 0,00 24 190.000 169.891,00 
2/8/2010 0,89 0,87 0,89 0,88 0,88 -1,12 11 27.000 23.810,00 
3/8/2010 0,88 0,87 0,88 0,87 0,87 -1,13 6 613.200 533.604,00 
4/8/2010 0,87 0,87 0,88 0,87 0,87 0,00 3 2.600 2.264,00 
5/8/2010 0,87 0,86 0,87 0,86 0,86 -1,14 14 42.000 36.321,00 
6/8/2010 0,85 0,85 0,86 0,86 0,86 0,00 3 5.800 4.970,00 
9/8/2010 0,87 0,85 0,88 0,87 0,87 1,16 43 72.700 63.217,00 

10/8/2010 0,87 0,87 1,15 1,11 1,13 29,88 612 3.038.100 3.379.882,00 
11/8/2010 1,14 1,00 1,14 1,09 1,03 -8,85 434 2.138.400 2.330.869,00 

 
* Atualizado até as 14h45 

 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
Nelson Barroso Ortega 
Gerência de Acompanhamento de Empresas 
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
 
c.c. Comissão de Valores Mobiliários 
 Sra. Elizabeth Lopez Rios Machado - Superintendência de Relações com Empresas 
 Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários 
 
Esclarecemos que a resposta dessa empresa deve ser enviada exclusivamente por meio do Sistema IPE, 
selecionando-se a Categoria: Comunicado ao Mercado e, em seguida, o Tipo: Esclarecimentos sobre consultas 
CVM/Bovespa, o que resultará na transmissão simultânea do arquivo para a BM&FBOVESPA e CVM. 
Para um melhor entendimento do mercado, no arquivo a ser enviado deve ser transcrita a consulta acima 
formulada antes da resposta dessa empresa. 

 
 
 



 
Sapucaia do Sul, 12 de agosto de 2010. 
 
À 
BMF&Bovespa S.A. 
Sr. Nelson Barroso Ortega 
Gerência de Acompanhamento de Empresas 
 
Prezado Senhor, 
 
Em resposta a sua solicitação seguem nossos comentários a seguir: 
 
Com relação a movimentação das ações ON, percebemos que durante o período de, 
aproximadamente, dois meses (conforme quadro anterior) foram negociadas 570.300 ações 
representando 3,09% destas ações. Pela nossa análise, percebemos que houveram 
consolidação de posições acionárias entre mesmos acionistas que possuíam ações na pessoa 
física e na pessoa jurídica e outras pequenas movimentações de compra e venda. No dia 
21/06/2010 enviamos à CVM correspondência recebida de nosso acionista, atendendo ao 
disposto no art. 12 da Instrução CVM nº 358/2002, alterada pela Instrução CVM nº 449/2007, 
declarando que havia atingido mais de 5% das ações ordinárias naquele momento. 
 
Com relação a movimentação de ações PN, principalmente dos dois últimos dias, ainda não 
conseguimos detectar a origem de tal movimento. 
 
Continuamos o projeto de retomada e ampliação das atividades da Recrusul S/A desde que o 
grupo de investidores assumiu a empresa em abril de 2008. Nestes últimos dois anos 
apresentamos uma sensível melhora em nossa estrutura patrimonial através da redução de, 
aproximadamente, R$ 27,2 milhões de passivos tributários, R$ 10,5 milhões nos passivos 
parcelados da Recuperação Judicial e ainda realizamos capitalização de R$ 23,0 milhões. 
Todos estes eventos foram descritos em nosso Formulário de Referência, que foi 
disponibilizado recentemente. Percebemos que com uma maior divulgação das ações de 
saneamento financeiro e crescimento da atividade operacional via Formulário de Referência, 
Demonstrações Financeiras e Informações Trimestrais - ITR, o mercado vem reconhecendo 
estes fatos como positivos podendo impactar no aumento do número de negócios com ações 
da empresa. Ainda, continuamos nosso processo de discussão nos órgãos internos da 
Companhia (Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal) de atitudes que 
continuem proporcionando à empresa um horizonte de crescimento e estabilidade dos 
negócios, quer seja com obtenção de novas linhas de crédito para capital de giro e 
investimentos, reativação de controladas que estão praticamente paralisadas neste momento 
e, ainda, novos estudos sobre necessidade adicional de recursos próprios dos sócios para 
ampliação e perenidade do negócio Recrusul S/A. Neste momento, os negócios da Companhia 
estão aproveitando o ciclo de alta da economia brasileira e o setor na qual estamos inseridos 
tem respondido positivamente a expansão da demanda, principalmente, devido a expansão do 
crédito quer seja por Finame, Leasing, CDC e outras formas de compra parcelada com juros 
atrativos ao comprador de implementos rodoviários e refrigeração industrial. Recentemente 
fechamos uma venda importante de 27 unidades de carretas frigoríficas para um único cliente, 
após longa negociação que durou, aproximadamente, três meses, sendo esta, muito disputada 
em todo o mercado de implementos rodoviários. A diretoria da empresa está atenta para que 
qualquer fato novo ou adicional concreto, que venha a impactar nos nossos negócios, seja 
divulgada imediatamente via Fato Relevante ou Comunicado ao Mercado, quando existirem. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Bernardo Flores 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 


