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COMUNICADO AO MERCADO
Remodelação dos Negócios 2017
Sapucaia do Sul, 31 de maio de 2017 – A Recrusul S/A (Bovespa: RCSL3, RCSL4), empresa produtora de
implementos rodoviários e equipamentos para refrigeração de transportes e industrial vem informar aos
Senhores Acionistas e ao mercado em geral o que se segue:
Devido à transferência de ações representativas do controle acionário da Companhia pela Triskelion Capital
Consultoria e Gestão do Investimentos Estratégicos Ltda. para um grupo de novos acionistas conforme descrito
na Fato Relevante do dia 25 de maio de 2017, estes novos acionistas iniciaram um processo de reuniões e
análises com o objetivo de traçar um planejamento de curto e médio prazo para a holding operacional Recrusul
S/A e suas controladas.
Nestas análises foram debatidos dados referentes ao primeiro quadrimestre da produção de implementos
rodoviários no Brasil, tanto da linha pesada como da linha leve. Na linha pesada a queda dos primeiros quatro
meses do ano de 2017 em relação ao ano de 2016 alcançou, mais uma vez, uma forte variação da ordem de
18,77%. Na linha leve também seguiu-se queda ainda maior atingindo 31,69%, tudo com base nos dados da
Anfir – Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários. Os produtos Recrusul abrangem,
principalmente, a linha pesada visto que desde 2012 a empresa não vem mais produzindo carrocerias frigoríficas
que fazem parte da linha leve. Na linha pesada, a produção nacional do quadrimeste JAN-MAI17 atingiu um total
de 6.615 unidades, bastante distante do topo de produção do primeiro quadrimestre de 2013 onde foram
produzidas 21,049 unidades – queda de 68,6%. Evidentemente que este mercado tenderá a uma recuperação
em dado momento nos próximos anos, mas as condições macro econômicas, políticas e judiciárias ainda
continuam indefinidas para o traçado de rota constante e com baixa da taxa de incerteza.
Neste cenário, os novos acionistas decidiram analisar outros negócios que possam fazer com que a holding
operacional Recrusul S/A possa atender as demandas e anseios da maior parte de nossos acionistas. A partir
deste momento, estaremos analisando oportunidades de negócio de curto prazo para criar uma nova dinâmica
nas operações da Companhia. Esta nova dinâmica também não descarta uma renovação/alteração da estrutura
produtiva na área de implementos rodoviários quer de ordem trabalhista quer de ordem industrial, visto a
empresa ainda estar aguardando desfecho judicial com relação a aprovação da alienação de seu ativo industrial.
Entretanto, os novos acionistas irão trabalhar, para que em paralelo a este processo de alienação industrial, a
empresa Recrusul S/A possa avançar em novas oportunidades de negócios sem esquecer-se de sua origem
industrial na área de implementos rodoviários e refrigeração. Os novos negócios a serem analisados pela
Companhia serão imediatamente comunicados ao mercado sendo que o maior objetivo de curto prazo a buscar
é o crescimento e a perpetuação da Recrusul S/A como Companhia de Capital Aberto e uma nova opção de
investimento a todos os nossos acionistas.
Atenciosamente,
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