RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2001
No ano de 2001 a Iochpe-Maxion consolidou o processo de reestruturação iniciado em 1998,
voltou a apresentar desempenho operacional semelhante àquele do ano anterior e iniciou uma
nova fase em seu programa estratégico, voltado ao crescimento.
Nessa nova fase a Iochpe-Maxion concentrará esforços em transações que possibilitem o
crescimento nos setores de atuação da empresa - autopeças e equipamentos ferroviários – de
forma equilibrada e sustentável, através de aquisições e investimentos que adicionem valor ao
acionista e não comprometam a estrutura de capital conquistada.
Neste sentido, a controlada Maxion Componentes Estruturais concluiu no mês de dezembro
de 2001, a negociação para a aquisição dos ativos relacionados à produção de rodas de aço
para máquinas agrícolas e veículos fora de estrada da Borlem S.A. Empreendimentos
Industriais, havendo concluído a referida aquisição em janeiro de 2002. Estes ativos serão
integrados ao longo do primeiro trimestre de 2002, na unidade industrial de Cruzeiro da Maxion
Componentes Estruturais, proporcionando elevado grau de sinergia com a produção de rodas
de aço já existente naquela unidade.
Com relação a adequação da estrutura de capital da Iochpe-Maxion, a mesma foi atingida em
Janeiro de 2001, a partir da alienação da participação societária remanescente na Maxion
International Motores, para a Navistar International Corp. pelo valor de R$163,5 milhões.
Mercado
O ano de 2001 foi marcado pela forte oscilação da demanda nos mercados automobilístico e
ferroviário. Após uma forte arrancada, os mercados acabaram recuando, em função da
redução do crescimento econômico no Brasil e na maior parte do mundo.
No mercado automobilístico a produção de veículos cresceu 21,1% durante o primeiro
semestre de 2001 em comparação a 2000 e no segundo semestre apresentou uma queda de
7,3% sobre o mesmo período do ano anterior. A comparação entre o primeiro e o segundo
semestre de 2001 apresenta uma queda de 16,7%.
De toda forma, em 2001 a produção brasileira cresceu 6,2% em relação ao ano anterior,
atingindo a marca de 1.787.152 veículos. Deste total, a produção de 76.790 caminhões
representou o maior crescimento entre as categorias com 7,3% de crescimento em relação ao
ano anterior. Veículos leves atingiram a marca de 1.687.090 unidades, com crescimento de
6,3% e finalmente os ônibus, com a produção de 23.272 unidades, cresceram 2,7%.
Da mesma forma, as vendas para o segmento ferroviário no primeiro semestre de 2001
cresceram 55% sobre o mesmo período de 2000, para no segundo semestre apresentar uma
queda de 44% sobre 2000. A comparação entre o primeiro e segundo semestre de 2001
apresenta uma queda de 31,2%. No total do ano 2001, o mercado brasileiro de vagões
ferroviários recuou 37,6%, as rodas ferroviárias tiveram um pequeno crescimento de 1,2% e os
fundidos ferroviários cresceram 9,3%, todos em relação ao ano 2000.
No âmbito externo, a boa performance de nossos produtos, reforçada pela desvalorização
cambial, fez com que novas oportunidades se abrissem. A Iochpe-Maxion celebrou uma série
de contratos para exportação ao longo dos últimos dois anos, que já impactaram positivamente
o ano de 2001, possibilitando um crescimento de 9,2% das vendas em US$ em relação ao ano
2000.
Desempenho
Em 2001 a Iochpe-Maxion apresentou novamente uma boa performance operacional, similar
àquela apresentada em 2000, mesmo enfrentando um ambiente econômico conturbado, com
forte desaceleração dos mercados automobilístico e ferroviário no segundo semestre. O
resultado operacional (EBIT) atingiu 7,3% da venda líquida, semelhante aos 6,8% do próforma de 2000, assim como aos 7,4% realizado em 2000 (veja a seção “comentário financeiro”
para uma explicação sobre os critérios deste pró-forma). A geração de caixa operacional
representada pelo EBITDA, atingiu 15,5% da venda líquida, semelhante aos 15,0% do próforma de 2000, assim como aos 14,2% realizado em 2000.

A Iochpe-Maxion atingiu um lucro líquido de R$ 24,7 milhões. Este valor foi influenciado
positivamente pelo resultado não-operacional da venda da participação remanescente na
Maxion International Motores e negativamente pela elevada despesa financeira, conforme
explicado em detalhes no item “comentário financeiro”.
As vendas líquidas comparáveis, originadas dos negócios recorrentes – negócios atuais
detidos pela Iochpe-Maxion após os seguintes eventos: venda de 50% da Amsted-Maxion
Fundição e Equipamentos Ferroviários, em fevereiro de 2000, venda dos 50% remanescentes
da Maxion International Motores, em janeiro de 2001 e a cisão da IISA Fruticultura, em
dezembro de 2000 – apresentaram um crescimento de 5,7% em comparação ao ano anterior.
O quadro abaixo demonstra os ajustes acima mencionados, bem como a venda líquida por
empresa e consolidada.

VENDAS LÍQUIDAS COMPARÁVEIS – JANEIRO A DEZEMBRO - R$ milhões

Empresas
Maxion Componentes Estruturais
Maxion Componentes Automotivos
Maxion Nacam
Amsted-Maxion Fund. e Equip. Ferrov.
(-) Ajustes de consolidação

Negócios

2001

2000 (*)

Rodas e Chassis
Comp. Automotivos
Comp. Automotivos
Equip. Ferroviários

207,5
93,6
17,9
109,5
(54,8)

174,1
99,0
20,5
121,6
(61,5)

373,7

353,7

Iochpe-Maxion – Consolidado

Var.01/00
(%)
19,2%
(5,5%)
(12,7%)
(10,0%)

5,7%

(*) Vendas em 2000 – ajustadas para negócios recorrentes

EMPRESAS CONTROLADAS E “JOINT-VENTURES”
A Iochpe-Maxion é a holding de empresas atuantes nos setores de autopeças e equipamentos
ferroviários. Apresentamos a seguir o quadro destas participações societárias:

Iochpe-Maxion S.A.

100%
Maxion
Componentes
Estruturais Ltda.

98%
Maxion
Componentes
Automotivos S.A.

70%
Maxion
Nacam
Ltda.

50%
Amsted-Maxion
Fundição e
Equipamentos
Ferroviários S.A.

Maxion Componentes Estruturais Ltda.
Na Maxion Componentes Estruturais, empresa produtora de rodas e chassis para caminhões,
ônibus, pick-ups e tratores, o ano foi caracterizado por uma forte demanda no mercado interno
durante o primeiro semestre, seguida de um desaceleração no segundo semestre. As vendas
ao final de 2001 atingiram R$ 207,5 milhões, um crescimento de 19,2% sobre o ano anterior.
No mesmo período a produção de caminhões e ônibus cresceu, respectivamente 7,3%, 2,7% e
os comerciais leves caíram 9,3%, todos em comparação a 2000. Os contratos de exportação
foram os maiores responsáveis pelo crescimento, com as vendas em dólares 22,1% maiores
em relação ao ano 2000 e representando 21% das vendas totais.
O segmento de chassis apresentou vendas de R$ 124,3 milhões em 2001, um crescimento de
12,3% sobre 2000, incluindo exportações de R$ 14,7 milhões. Durante o ano foram entregues
82,2 mil chassis completos, 141,2 mil longarinas e 840,2 mil prensados. Enquanto que o
segmento de rodas contribuiu com R$ 83,2 milhões em vendas, sendo R$ 30,3 milhões em
exportações. O volume de 824,9 mil rodas representa um crescimento de 20,7% sobre o ano
anterior.
Em dezembro de 2001, a Maxion Componentes Estruturais concluiu a negociação para a
compra dos ativos relacionados à produção de rodas de aço para máquinas agrícolas e
veículos fora de estrada da Borlem S.A. Empreendimentos Industriais, havendo concluído a
referida aquisição em janeiro de 2002. O valor da transação está estimado em R$ 12,1 milhões
e a conclusão da transferência de máquinas e equipamentos para a fábrica de Cruzeiro, SP,
deverá ocorrer ainda durante o primeiro trimestre de 2002. Os novos negócios decorrentes
desta aquisição, deverão gerar vendas adicionais de até R$ 20 milhões por ano.
Outras oportunidades de crescimento são os novos contratos fechados durante 2001 que
serão implementados a partir de 2002, representando vendas anuais adicionais de R$ 22,1
milhões, com destaque para: 80 mil rodas por ano para a Workhorse Brands (EUA), 13,5 mil
rodas por ano para Caterpillar (BR) e o conjunto “body pillar” para o novo veículo da Toyota.
Maxion Componentes Automotivos S.A.
A Maxion Componentes Automotivos é produtora de levantadores de vidro, fechaduras,
dobradiças, tirantes, fechos, maçanetas, chaves e cilindros, bem como, fechos de porta mala e
capo, alavancas de freio de mão, pedaleiras e bombas de água e óleo, na sua maioria para
carros de passageiros. Os levantadores de vidro respondem por aproximadamente 44% das
vendas da empresa, sendo líder neste segmento com 41% de participação no mercado
brasileiro.
A produção de veículos leves cresceu 6,2% em relação ao ano anterior. O ano iniciou com
forte demanda para este segmento, havendo entretanto uma reversão de expectativas, a partir
de junho, decorrente da alta dos juros e da instabilidade econômica, agravada pelo
racionamento de eletricidade. A comparação do primeiro e segundo semestres de 2001
apresenta uma redução de 17,1% na produção de veículos leves.
As vendas de R$ 93,6 milhões durante 2001 representam uma queda de 5,5% sobre 2000. Os
principais fatores para a queda de vendas foram o fraco desempenho do mercado de reposição
e a concentração da produção de carros nos modelos básicos, reduzindo o faturamento por
carro.
Mesmo apresentando uma queda nas vendas, a empresa obteve uma melhora nos resultados
operacionais, tendo incrementado a geração de caixa (EBITDA) de R$ 7,3 milhões em 2000
para R$ 9,3 milhões em 2001. Este desempenho é o resultado da redução das despesas
operacionais e da competente redução dos efeitos da variação cambial nos custos, através de
iniciativas de nacionalização.
Durante 2001 foram fechados contratos que totalizam vendas anuais adicionais de R$ 16,2
milhões, tais como: bombas de água para o Peugeot 206, fechos e batentes do novo GM
Corsa, levantadores de vidro do projeto Ford Amazon e maçanetas e chaves para o VW Gol
Geração III.

Maxion Nacam Ltda.
A Maxion Nacam é líder na produção de colunas de direção para carros de passageiros com
37% do mercado brasileiro. A “joint venture” entre Iochpe-Maxion e ZF Lenksysteme atingiu em
2001 vendas de R$ 17,9 milhões, representando uma queda de 12,7% sobre o ano anterior.
No mesmo período a produção de veículos leves cresceu 6,2% em comparação a 2000. O
resultado inferior ao crescimento do mercado se deve à diminuição de nossa participação no
novo Palio, a partir do terceiro trimestre, recuperada ainda no final de 2001 e à concentração
das vendas das montadores nos carros populares, empobrecendo o mix de produtos vendidos.
Em 2001 foram fechados contratos totalizando R$ 13,1 milhões em vendas anuais,
destacando-se: fornecimento do eixo intermediário para GM Astra/Zarifa, colunas de direção
para Fiat Uno Fire e Renault Kangoo.
Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A.
A Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários, empresa líder na produção de
vagões, rodas e fundidos ferroviários e industriais, é uma “joint venture” da Iochpe-Maxion com
a Amsted Industries, empresa americana líder mundial na produção de fundidos ferroviários.
No segundo ano da “joint venture” a Amsted-Maxion obteve vendas de R$ 109,5 milhões,
sendo comercializados 717 vagões e 30.736 rodas ferroviárias e 9.599 toneladas de fundidos
industriais e ferroviários.
Novos contratos foram concluídos totalizando R$ 15,1 milhões com a Companhia Vale do Rio
Doce (CVRD) para o fornecimento de 144 vagões. Também destacamos os contratos de
exportação totalizando US$ 2,9 milhões anuais nos próximos dois anos: Quinta-rodas para
Amsted (EUA) e peças de britadores para Metso (França), além do prosseguimento no
fornecimento de cunhas de fricção e pontas fundidas no valor de US$ 2 milhões anuais para a
Amsted (EUA), suportes, tubos e caixas de engrenagem para tratores da Caterpillar e fundidos
para mineração para os clientes Bucyrus, P&H, Meritor e CVRD.
Comentário Financeiro
Visando um melhor entendimento do comparativo dos resultados anuais, o quadro a seguir
ajusta o resultado do ano 2000 da Iochpe-Maxion, considerando-se neste pró-forma: (i) o
resultado efetivamente obtido em 2000 e (ii) a exclusão dos resultados advindos dos negócios
vendidos ou cindidos no ano 2000 e Janeiro de 2001: 50% remanescentes da Maxion
International Motores, IISA Fruticultura e Reflorestamento e 50% da Amsted-Maxion Fundição
e Equipamentos Ferroviários; comparando este pró-forma dos negócios recorrentes em 2000
com o resultado real obtido em 2001.
R$ milhões
Vendas líquidas consolidadas
Lucro bruto
% Vendas líquidas
Res. oper. antes desp. financeiras
(EBIT)
% vendas líquidas
Despesas financeiras líquidas
Variação cambial
Resultado da operação
Ajuste exerc. anterior em controlada
Resultado não-operacional
Resultado extraordinário – refis
Resultado antes do IR/CS e
Participações
IR/CS e participações
Resultado líquido
EBITDA
% Vendas líquidas
Endividamento bancário líquido
Relação endividamento líquido/EBITDA

2001
373,7
80,1
21,4%
27,1
7,3%
(29,4)
(11,8)
(14,1)

Pró-Forma
353,7
71,5
20,2%
23,9
6,8%

67,6

53,5
(28,8)
24,7
57,9
15,5%
65,1
1,1x

53,0
15,0%

2000
Real
624,0
115,7
18,5%

1999
615,4
81,0
13,2%

46,3
7,4%
(46,7)
(9,5)
(9,9)
(6,6)
35,0
7,1

11,8
1,9%
(63,6)
(56,8)
(108,6)

25,6
(12,0)
13,6
88,7
14,2%
194,8
2,2x

(72,6)
21,2
(51,4)
57,2
9,3%
208,4
3,6x

36,0

Em um ano em que a produção do mercado interno de veículos cresceu apenas 6,2% e as
vendas do mercado ferroviário caíram 10% em comparação a 2000, a Iochpe-Maxion voltou a
apresentar resultados operacionais superiores aqueles de anos anteriores, destacando-se:
 Crescimento de 5,7% das vendas líquidas comparáveis, atingindo R$ 373,7 milhões;
 Margem bruta de 21,4%, em comparação a 20,2% do pró-forma e 18,5% do real obtido em
2000;
 Geração de caixa bruta (EBITDA) sobre vendas de 15,5%, contra 15,0% do pró-forma e
14,2% do real obtido em 2000;
 EBIT sobre vendas de 7,3%, contra 6,8% do pró-forma e 7,4% do real obtido no ano
anterior;
 Lucro líquido de R$ 24,7 milhões, contra R$ 13,6 milhões no ano anterior.
Os fatores que influenciaram este resultado foram:
 A forte oscilação da demanda das indústrias automobilística e ferroviária, que
apresentaram um forte crescimento no primeiro semestre, com crescimento de 21% e 55%
sobre o ano anterior respectivamente, e que tiveram uma redução de atividade quase na
mesma medida no segundo semestre, impedindo a empresa de apresentar margens
operacionais melhores;
 Compensando a queda nas vendas no mercado interno, a empresa continuou a aumentar
a participação das exportações que representaram 14,6% das vendas em comparação a
11,7% em 2000, atingindo R$ 54,6 milhões no ano 2001;
 Lucro não operacional antes do imposto de renda de R$ 70,8 milhões (R$ 46,7 milhões
depois do imposto de renda), decorrente da venda da participação remanescente na
Maxion International Motores, realizada em 25 de janeiro de 2001;
 Impacto negativo de R$ 11,8 milhões da desvalorização cambial em 2001, por conta da
exposição dos ativos e passivos denominados em moeda estrangeira, repercutindo nas
despesas financeiras líquidas;
 Ainda nas despesas financeiras líquidas, pelo fato de grande parte da dívida denominada
em dólar não poder ser resgatada antecipadamente, os recursos obtidos na venda da
Maxion International Motores não puderem ser usados imediatamente para o resgate de
dívidas e a Companhia arcou com os custos de arbitragem entre as taxas cobradas nas
dívidas e as obtidas nas aplicações em moeda estrangeira, gerando custos financeiros
adicionais estimados em R$ 3,0 milhões em 2001.
A Companhia investiu R$ 18,8 milhões em 2001 no desenvolvimento de novos produtos e na
modernização do parque industrial.
Liquidez e Endividamento
Em dezembro de 2001, o endividamento líquido da Companhia era de R$ 65,1 milhões e a
exposição cambial líquida era uma posição ativa de R$ 2,3 milhões.
As disponibilidades financeiras, ao final de dezembro de 2001, atingiram R$ 164,7 milhões,
sendo R$ 156,5 milhões no curto prazo e R$ 8,2 milhões aplicados em ativos financeiros de
longo prazo. As aplicações financeiras em moeda estrangeira (Dólares) representavam cerca
de 95,6% da disponibilidade total nesta data.
O endividamento bancário bruto consolidado atingiu, na mesma data, o montante de R$ 229,8
milhões, sendo R$ 174,0 milhões no curto prazo e R$ 55,8 milhões registrados no longo prazo.
As dívidas bancárias denominadas em moeda estrangeira (Dólares) representavam 67,8% do
endividamento bancário bruto ao final de dezembro de 2001.
Mercado de Capitais
Foram realizados 1.790 negócios com ações da Iochpe-Maxion na Bolsa de Valores de São
Paulo (BOVESPA) durante 2001, atingindo o volume de mais de 358,2 milhões de ações, ou
um volume financeiro de R$ 13,0 milhões.
As ações preferenciais da Iochpe-Maxion fecharam o ano cotadas a R$ 30,0 por lote de mil. O
valor patrimonial em 31 de dezembro de 2001 era R$ 67,08 por lote de mil e o lucro por ação
atingiu R$ 9,12 por lote de mil.

Em 2001 o Conselho de Administração autorizou a Iochpe-Maxion a adquirir ações
preferenciais, de sua própria emissão, com a opção de cancelamento ou permanência em
tesouraria e posterior alienação. A última autorização se encerrou em 19 de setembro de 2001.
Foram adquiridas 5.500.000 ações preferenciais.
A Administração irá propor à Assembléia Geral Ordinária o pagamento de dividendos,
totalizando R$ 9,8 milhões, referentes ao exercício de 2001. No ano 2000 a Companhia pagou
R$ 8,0 milhões em dividendos.
O site de relações com investidores da Iochpe-Maxion, endereço www.iochpe-maxion.com.br,
contém informações completas sobre a Companhia, incluindo, entre outros, demonstrações
financeiras, apresentações e releases.

A Administração

IOCHPE-MAXION S.A.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
BALANÇO PATRIMONIAL
MILHARES DE REAIS
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e bancos
Aplicações financeiras
Clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outras contas a receber

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Aplicações financeiras
Clientes
Imposto de renda diferido
Outros

PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado
Diferido

TOTAL ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE
Financiamentos
Fornecedores
Debêntures
Salários, encargos e outros
Impostos a recolher
Outras contas a pagar

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Financiamentos
Debêntures
Outros

MINORITÁRIOS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas

TOTAL PASSIVO

dez/01

dez/00

7.935
148.549
47.365
32.423
11.858
5.325
253.455

10.219
28.781
71.556
60.191
18.198
44.215
233.160

8.208
6.174
76.352
17.675
108.409

94.778
5.425
83.189
21.696
205.088

15.441
117.894
21.717
155.052

18.885
168.558
34.126
221.569

516.916

659.817

dez/01

dez/00

170.658
21.371
3.304
8.992
6.001
30.071
240.397

139.984
47.063
2.995
13.561
14.067
45.921
263.591

6.283
49.511
40.841
96.635

140.743
44.893
43.065
228.701

(1.917)

136

161.463
20.338
181.801

161.463
5.926
167.389

516.916

659.817

IOCHPE-MAXION S.A.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
MILHARES DE REAIS
Janeiro a Dezembro
2001
2000
Vendas líquidas
(-) Custo dos produtos vendidos

373.705
(293.596)

623.975
(508.263)

80.109

115.712

(24.096)
(30.470)
1.471
(53.095)

(33.928)
(37.102)
(5.010)
(76.040)

27.014

39.672

Despesas financeiras líquidas

(41.248)

(56.177)

Resultado operacional

(14.234)

(16.505)

Resultado não operacional

67.705

42.092

Resultado antes do IR/CS e participações

53.471

25.587

(28.745)

(11.995)

Resultado líquido

24.726

13.592

EBITDA

57.922

88.729

Lucro bruto
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas com vendas
Despesas administrativas / gerais
Outras operacionais

Resultado operacional antes das desp. fin.

Impostos (IR/CS) participações

