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FATO RELEVANTE
Desempenho Operacional 2021
Sapucaia do Sul, 07 de fevereiro de 2022 – 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 ano de 2021, em termos comerciais, mostrou-se bastante atrativo para os negócios da Companhia. O
faturamento bruto consolidado atingiu R$ 73,4 milhões, predominantemente em operações de implementos
rodoviários. No negócio de tratores já definimos quais serão as estratégias para os próximos anos e, neste
momento, estamos na fase de importação de peças e componentes para a produção, em 2022, de equipamentos
entre 50 hp – 100 hp, mesclando engenharia e peças nacionais com importadas.
No segmento de implementos rodoviários, a controladora Recrusul S/A em 2021, obteve faturamento bruto de R$
73,2 milhões – crescimento de 108,4% em relação aos R$ 35,01 milhões obtido no ano de 2020. Em 2019 o
faturamento bruto havia sido de R$ 23,2 milhões e em 2018 de R$ 5,2 milhões. O total de implementos rodoviários
faturados alcançou 693 unidades – crescimento de 67,0% em relação às 415 unidades faturadas em 2020. Em
2019 havíamos faturado 301 unidades e em 2018 alcançamos 51 produtos comercializados.
O CAPEX do ano de 2021 foi de aproximadamente R$ 2,2 milhões – superior em 62,7% aos R$ 1,3 milhões
investidos em 2020. Estes investimentos serviram para melhorar as linhas graneleiras e carga-seca, tanques
carbono e inox, basculantes e baú lonado do tipo sider. Foram adquiridos máquinas de corte de plasma,
dobradeiras, duplicação de jato de granalha, investimento em novos dispositivos para a linha basculante, pontes
rolantes, máquinas para melhoria de produtividade na linha de tanques inox/carbono além de investimentos em
novos softwares de gestão.
Encerramos o ano de 2021 com um total de 147 funcionários e um número médio de 136 colaboradores ao longo
do ano de 2021. O faturamento médio por funcionário atingiu o montante de R$ 556,9 mil – crescimento de 11,4%
em relação aos R$ 500,1 mil obtidos no ano de 2020.
Já com relação ao mês de janeiro 2022, o faturamento bruto da área de implementos rodovários alcançou R$ 6,4
milhões e o total de unidades faturadas foi de 47 – crescimento de 40,5% em relação ao faturamento e de redução
de 14,6% em unidades físicas em relação a igual mês de 2021 (em janeiro de 2020 faturamento bruto foi de R$ 2,8
milhões e 34 unidades faturadas).
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