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FATO RELEVANTE 

Desempenho Operacional 1S2021 

 

Sapucaia do Sul, 13 de julho de 2021 – A Recrusul S/A (Bovespa: RCSL3, RCSL4), holding operacional de 
negócios industriais no segmento de implementos de transportes rodoviários, refrigeração de 
transportes/industrial e tratores, vem informar aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral o que se 
segue: 
 
O desempenho, em termos de faturamento e unidades vendidas no 2T21 e 1S21, foram satisfatórios para a 
Companhia. 
 
No 2T21 o faturamento bruto alcançou R$ 18,0 milhões – crescimento de 112,8% em relação aos R$ 7,2 
milhões do 2T20. No acumulado do 1S21, o faturamento bruto foi de R$ 32,9 milhões – crescimento de 
137,4% em relação aos R$ 12,3 milhões do 1S21. 
 
Com o intuito de manter o mercado informado e, apenas a título de informação, o faturamento bruto do 1T21 
foi de R$ 14,9 milhões. O crescimento em termos de faturamento do 2T21 para o 1T21 foi de 20,8%. 
 
Estes avanços em termos de faturamento mostram o bom desempenho pela qual passa o setor de 
implementos rodoviários neste ano de 2021 com crescimento de 67,9% em relação ao acumulado no 1S20, 
segundo dados da Anfir – Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários. 
 

Recrusul S/A 2T21 1S21 2T20 1S20 

Unidades Faturadas 183 349 86 147 

 
Havíamos encerrado o 1S20 figurando na 20ª posição no ranking brasileiro de fabricantes de implementos 
rodoviários com 147 unidades faturadas. Com o crescimento de unidades vendidas totalizando 349 unidades 
no 1S21, apresentado no quadro anterior, melhoramos algumas posições no ranking neste ano de 2021,  
encerrando o 1S21 na posição de número #14 no ranking brasileiro de fabricantes de implementos 
roddoviários. 
 
 

Atenciosamente, 
 

Luiz Alcemar Baumart 
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores  


