3T18

Comentário do Desempenho

Retomada da carteira comercial no 2T18 e início da produção no 3T18
Depois de um período de produção paralisada - em face da forte adversidade que atingiu o setor de implemento
rodoviário a partir de ano de 2014, culminando com o fechamento de várias fábricas de renomadas marcas e
drástica redução de funcionários na maioria das impelmentadoras, voltamos a perceber um reaquecimento no
mercado de produtos rebocados durante o início do ano de 2018. Face a este reaquecimento comercial,
divulgamos Fato Relevante em 02 de maio de 2018 anunciando a retomada de nossas operações.
Nossa carteira comercial atinge hoje um total de mais de 100 pinos e um potencial de faturamento acima de R$
6,2 milhões.
Durante o 3T18, nosso faturamento bruto atingiu R$ 1,45 milhão com o faturamento de 24 produtos (pinos). A
receita líquida foi de R$ 1,18 milhão com margem bruta de 16,8% - ainda baixa devido a composição da carteira
comercial no 2T18 e produção com a aquisição de matéria-prima no 3T18 – cujo aumento do insumo aço foi de
aproximadamente 30% prejudicando diretamente a margem bruta. Para o 4T18 já realinhamos os preços de
vendas aos custos dos insumos e a tendência é que possamos atingir margem mais alinhadas ao mercado de
implementos rodoviários.

Mercado de Capitais
As ações preferenciais da Recrusul S/A no período de julho a setembro de 2018 valorizaram-se 10,8%. Em 29
de junho de 2018 nossas ações preferenciais (as de maior liquidez no mercado) estavam cotadas a R$ 1,30 por
ação e ao final do mês de setembro de 2018 atingiram o valor de R$ 1,44 por ação. O valor de mercado da
empresa ao final de setembro de 2018 era de R$ 10,6 milhões (levando em conta o preço das ações ON e PN).
O volume médio mensal de negócios foi de R$ 4,2 milhões no período de julho a setembro de 2018.
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