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Iochpe-Maxion:
Perfil Corporativo

A Iochpe-Maxion S.A. é a holding que
controla três empresas dos setores de autopeças
e equipamentos ferroviários, todas líderes em seus
respectivos mercados de atuação combinando
tecnologia, capacidade produtiva, qualidade e profundo
conhecimento de seus mercados de atuação:

Iochpe-Maxion S.A.

99,9%

98,1%

Maxion
Componentes
Estruturais Ltda.

Maxion
Componentes
Automotivos S.A.

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

Em setembro de 2002, a Iochpe-Maxion
concluiu a venda da totalidade de sua participação na
Maxion Nacam Ltda., empresa fabricante de colunas
de direção, para a ZF Sistemas de Direção Ltda. Esta
alienação complementa a estratégia de administração
do portfolio de negócios da Iochpe-Maxion, visando
a permanência em negócios que tenham maior
potencial de crescimento e que alcancem uma melhor
performance operacional.
Empresas Controladas:
Maxion Componentes Estruturais Ltda.
Instalada na cidade de Cruzeiro, interior do Estado
de São Paulo e contando com 1.838 colaboradores,
dedica-se à fabricação e comercialização de chassis
completos, longarinas e travessas para caminhões,
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Tecnologia, capacidade
produtiva, qualidade,
conhecimento de
mercado. Marcas da
Iochpe-Maxion.

ônibus e comerciais leves, e rodas de aço para
caminhões, ônibus e tratores.
Maxion Componentes Automotivos S.A.
Localizada no município de Contagem, em Minas
Gerais e contando com 869 colaboradores, dedicase à fabricação e comercialização de levantadores
de vidro, fechaduras, maçanetas, cilindros e chaves,
fechos, pedaleiras, alavancas de freio de mão,
macacos e bombas de água e óleo para automóveis,
comerciais leves e caminhões.
Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos
Ferroviários S.A. Instalada na cidade de Cruzeiro,
em São Paulo e contando com 1.252 colaboradores,
esta “joint-venture” entre a Iochpe-Maxion e a norte
americana Amsted Industries, dedica-se à fabricação
e comercialização de vagões ferroviários, fundidos
ferroviários, rodoviários e industriais e rodas ferroviárias.
Controladores da Iochpe-Maxion:
A Iochpe Maxion é uma companhia de capital
aberto desde 1984, sendo suas ações transacionadas
na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA e
através de ADRs no mercado norte-americano. Seu
controle é compartilhado entre a Companhia Iochpe, o
Banco Bradesco e o BNDESpar, todos representados
no seu Conselho de Administração. A Iochpe-Maxion
possui ainda cerca de 5.000 outros acionistas, com
participações acionárias conforme demonstrado no
quadro abaixo:
Acionistas

ON

PN

Total

Companhia Iochpe e familiares
56,3% 3,9% 22,0%
BNDES Participações
19,4% 52,0% 40,7%
Bradesco Previdência e Seguros S.A. 18,8% 7,5% 11,4%
Fundo de Participação Social - FPS
2,3% 10,2% 7,5%
Outros Acionistas
3,2% 26,4% 18,4%
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Posicionamento
Estratégico

A Iochpe-Maxion obteve avanços importantes
em 2002, dentro da perspectiva traçada para seu
crescimento. Sem alterar significativamente o perfil
de endividamento ou comprometer a sua estrutura de
capital construída a partir da reestruturação realizada
entre 1998 e 2001, a empresa em 2002, voltou a
perseguir o caminho da expansão. Neste sentido,
durante 2002, destacaram-se a aquisição de negócios
com elevada sinergia operacional, a conquista de
novos contratos no mercado interno e a manutenção
dos volumes de exportação em Dólares, mesmo diante
da forte retração do mercado argentino.
A Iochpe-Maxion investiu R$ 24,8 milhões em
duas importantes aquisições: os ativos para produção
de rodas agrícolas e para veículos fora de estrada,
adquiridos da Borlem e que foram agregados à
Maxion Componentes Estruturais, e os ativos para a
fabricação de alavancas de freio de mão, macacos
e conjunto de pedais para carros de passageiros,
adquiridos da Batz e que foram integrados à Maxion
Componentes Automotivos. Juntas, as duas aquisições
já representaram em 2002 vendas líquidas de R$ 23,5
milhões, a partir do início das operações durante o
segundo trimestre.
Ainda ao longo de 2002, a Iochpe-Maxion
alienou a sua participação na Maxion Nacam,
empresa fabricante de colunas de direção, para a ZF
Sistemas de Direção Ltda. Esta alienação integra a
estratégia de administração do portfolio de negócios
da Iochpe-Maxion, que almeja a permanência em

Planejamento
estratégico: aquisição
de negócios,
novos contratos e
manutenção dos
volumes de exportação.

negócios com boas perspectivas de crescimento e
que sejam capazes de alcançar uma boa performance
operacional. A Maxion Nacam representava cerca
de 4% das vendas totais consolidadas da IochpeMaxion.
A conquista de novos contratos ao longo de
2002, sinaliza perspectivas positivas para 2003. No
mercado interno, os novos contratos deverão gerar
vendas anuais consolidadas adicionais de cerca de
R$ 130 milhões. Na carteira de contratos da Maxion
Componentes Automotivos, dois destaques: o
fornecimento de levantadores de vidro para o novo
Ford Fiesta e o conjunto de chave, maçaneta e
cilindros de tecnologia inovadora para o Volkswagen
Gol. Na Maxion Componentes Estruturais, o
contrato mais relevante é referente ao fornecimento
de estampados leves para a DaimlerChrysler, que
representa ainda a entrada da empresa em um novo
segmento de mercado. Na Amsted-Maxion, sobressai
o fornecimento de vagões para a Companhia Vale do
Rio Doce, negócio que representará cerca de R$ 90
milhões na venda consolidada da Iochpe-Maxion.
No mercado externo a perspectiva também é
positiva, especialmente para a Maxion Componentes
Estruturais, que seguirá incrementando as suas
exportações de rodas rodoviárias para o mercado norte
americano. No resultado consolidado, os contratos
negociados ao longo de 2002, para o mercado
externo, deverão gerar vendas anuais adicionais de
cerca de US$ 4,3 milhões a partir de 2003.
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Maxion Componentes
Estruturais Ltda.

Em um ano de oscilações na economia e de
retração da demanda no mercado interno, principalmente
nos segmentos de caminhões e comerciais leves, que
caíram respectivamente 11,6% e 16,8%, a Maxion
Componentes Estruturais apurou vendas que totalizaram
R$ 240,7 milhões, um crescimento de 16% sobre o
resultado de 2001. Esse avanço, extremamente positivo
quando comparado ao contexto que dominou os
segmentos de atuação da empresa, é resultado de três
fatores: a conquista de novos contratos, o crescimento
de 17,3% na produção nacional de máquinas agrícolas,
que impulsionou as vendas de rodas para este setor,
e os negócios de exportação. Favorecida pela forte
desvalorização cambial que caracterizou parte significativa
de 2002, a Maxion Componentes Estruturais embarcou
para o exterior produtos que totalizaram R$ 52,1 milhões,
ou 21,7% das vendas totais. As vendas decorrentes de
novos contratos, originadas da aquisição dos ativos para
fabricação de rodas de para máquinas agrícolas e veículos
fora de estrada, chegaram à marca dos R$ 16,7 milhões.
No segmento de rodas de aço, a combinação da
excelência tecnológica, capacidade produtiva e de uma
estrutura de custos adequada, fez com que a empresa
confirmasse em 2002 sua posição de liderança no
mercado de rodas de aço para caminhões, ônibus e
máquinas agrícolas. As vendas atingiram R$ 113,6 milhões,
com crescimento de 36,5% em relação ao ano anterior.
No segmento de chassis, a empresa também
manteve posição dominante no mercado de caminhões,
ônibus e comerciais leves. As vendas totalizaram R$ 127,1
milhões, com crescimento de apenas 2,3% em relação ao
ano anterior, por conta da retração da produção doméstica
de caminhões, ônibus e comerciais leves.
Os contratos conquistados ao longo de 2002,
sinalizam o crescimento dos negócios da Maxion
Componentes Estruturais em 2003, por conta da geração
de vendas anuais adicionais de cerca de R$ 35 milhões.
Destacam-se entre os novos contratos, o fornecimento de
rodas para a Accuride, dos Estados Unidos e Gianetti, da
Itália, assim como o fornecimento de estampados leves
para a DaimlerChrysler no Brasil.
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Maxion Componentes
Automotivos S.A.

A Maxion Componentes Automotivos dedica-se
à fabricação de componentes prioritariamente para
veículos de passageiros e comerciais leves, com
destaque para levantadores de vidro, fechaduras,
alavancas de freio de mão, dobradiças, tirantes,
maçanetas, cilindros e chaves, conjunto de pedais,
macacos e bombas de água e óleo. Os levantadores
de vidro respondem por 45,3% do total de suas vendas,
número que coloca a empresa na liderança desse
segmento, com 41% de participação no mercado
nacional. A Maxion Componentes Automotivos
também é a líder do segmento de alavancas de freio
de mão, com participação de 42%.

forte aumento dos custos de produção, por conta
da desvalorização cambial e da inflação interna
subseqüente, ao mesmo tempo em que a produção
brasileira de veículos leves (automóveis e comerciais
leves) sofreu retração de 1,6%.

A tecnologia desenvolvida internamente,
adicionada ao aporte de tecnologias derivadas de
parcerias internacionais, aliados à capacidade e
versatilidade produtiva, garantem a manutenção
de uma completa carteira de clientes em que se
destacam a Fiat, Ford, General Motors, Volkswagen,
DaimlerChrysler, Volvo, Scania e Iveco, entre outros
representantes da indústria automobilística mundial.

Os constantes investimentos em qualidade,
novos processos produtivos e tecnologia, permitiram
que a empresa conquistasse em 2002, um importante
contrato para o fornecimento do conjunto de
maçanetas, cilindros e chaves de uma nova tecnologia
para a Volkswagen. Este contrato irá gerar vendas
anuais adicionais de R$ 5,0 milhões, a partir de 2003.

Em 2002, a empresa continuou perseguindo
um rígido controle e redução de custos e despesas
operacionais, assim como a nacionalização de itens
anteriormente importados,
para fazer frente ao

Por outro lado, ao longo do ano, a Maxion
Componentes Automotivos integrou ao seu parque
industrial, os ativos adquiridos da Batz para a
fabricação de pedaleiras, macacos e alavancas de
freios de mão. Essa aquisição contribuiu, já a partir do
segundo trimestre de 2002, com vendas de R$ 6,8
milhões, concentradas nos clientes General Motors e
Volkswagen.

As vendas da Maxion Compontes Automotivos
somaram R$ 98,1 milhões em 2002, cifra que
representa um crescimento de 4,8% em relação ao
ano de 2001 e que corresponde a 24% do faturamento
total da Iochpe-Maxion.
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Amsted-Maxion Fundição e
Equipamentos Ferroviários S.A.

A Amsted-Maxion que é uma “joint venture”
entre a Iochpe-Maxion e a Amsted Industries, grupo
norte americano que é líder mundial na fabricação e
desenvolvimento de fundidos ferroviários, consolidou
em 2002 sua condição de referência de mercado, no
setor de equipamentos ferroviários.
A empresa detém uma participação de mais de
90% no segmento de vagões de carga e de fundidos
ferroviários e de mais de 60% nos segmentos de rodas
ferroviárias e fundidos industriais e rodoviários.
O ano de 2002 trouxe resultados positivos,
principalmente nas vendas ao mercado externo de
fundidos industriais e ferroviários. Entre as exportações
realizadas merecem destaque o fornecimento de
truques ferroviários para a SNIM (Mauritânia) e peças
para truques para Johnstown (EUA), de cunhas
de fricção e bases de Quinta Roda para a Amsted
(EUA), peças para tratores para a Caterpillar (EUA),
peças para britadores para a Metso (França), além de
fundidos industrias para outros clientes nos Estados
Unidos, Itália e Canadá. O programa de exportações
que totalizou R$ 44,7 milhões em 2002, respondeu
por 37,1% das vendas líquidas, uma expansão
significativa, principalmente quando comparada aos
16,6% apurados em 2001. Em dólares, a exportação
cresceu 76,9% em relação ao ano anterior.
Já o mercado interno somente ganhou fôlego
a partir do último trimestre do ano, reflexo do contexto
econômico vivido pelo país e da reestruturação do setor
ferroviário brasileiro, ainda em curso durante a maior
parte do ano. Ao final do ano, com o encaminhamento
favorável desta reestruturação do setor, a AmstedMaxion formalizou importantes contratos, com
destaque para o fornecimento de vagões ferroviários
para a Companhia Vale do Rio Doce.
As vendas da Amsted-Maxion totalizaram R$
120,4 milhões em 2002, um crescimento de 10,0%
em relação ao ano anterior. A carteira de negócios ao
final do ano, continha vendas contratadas de R$ 205,4
milhões.

Amsted-Maxion:
referência de
mercado, excelência
em equipamentos
ferroviários.
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Mercado e Desempenho
Financeiro

R$ milhões

2002

2001

2000

1999

1998

Vendas Líquidas - R$ milhões

411,2

373,7

624,0

615,4

770,7

Resultado Operacional (EBIT) – R$ milhões

40,1

27,1

46,3

11,8

(3,2)

Resultado Operacional (EBIT) - % vendas

9,8%

7,3%

7,4%

1,9%

-0,4%

Geração de Caixa (EBITDA) - R$ milhões

72,6

57,9

88,7

57,2

49,6

Geração de Caixa (EBITDA) - % vendas

17,7%

15,5%

14,2%

9,3%

7,9%

Endividamento Bancário Líquido - R$ milhões

105,7

65,1

194,8

208,4

216,7

Lucro Líquido - R$ milhões

(24,2)

24,7

13,6

(51,4)

(140,4)

Investimentos - R$ milhões

37,0

18,8

18,7

41,5

24,8

Vendas
A venda líquida consolidada atingiu R$ 411,2
milhões em 2002, um crescimento de 10% sobre
2001.
Em relação ao mercado interno, os segmentos
em que atuam as controladas da Iochpe-Maxion
passaram por um período de retração durante 2002,
devido aos eventos macroeconômicos relacionados
à recessão mundial e à indefinição política do quadro
sucessório nacional.
A produção brasileira de veículos totalizou 1.775
mil unidades, uma retração de 2,0% em comparação ao
desempenho de 2001. O pior resultado ficou por conta
do segmento de comerciais leves, com produção de

180 mil unidades e uma queda de 16,8% em relação
ao ano anterior. O segmento de caminhões, com
produção de 68 mil unidades, apresentou uma queda
de 11,6% em relação a 2001. O segmento de ônibus,
com produção de 23 mil unidades, apresentou uma
queda de 3% em relação ao ano anterior. Finalmente,
no setor de carros, a produção de 1.505 mil unidades,
significou um aumento de 0,6% em relação ao volume
produzido em 2001. A indústria automobilística
brasileira só retomou níveis mais adequados de
expansão no último trimestre, quando o volume total
de produção foi 24,8% maior que o do mesmo período
de 2001.
No setor ferroviário, somou-se ao contexto
macroeconômico e político, a reestruturação societária
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do setor, que consumiu a maior parte do ano, adiando
decisões de investimentos novos e premiando os
gastos com a manutenção da frota existente. Como
conseqüência, o mercado brasileiro de vagões
recuou 59% em relação ao ano anterior, enquanto
que os segmentos de rodas ferroviárias e de fundidos
ferroviários e industriais tiveram crescimento de 4,4%
e de 31,2%, respectivamente, em relação a 2001. Ao
final do ano, o mercado de equipamentos ferroviários
voltou a crescer, especialmente a partir de encomendas
feitas pela Companhia Vale do Rio Doce.
A Iochpe-Maxion conseguiu compensar
a retração do mercado doméstico com a boa
performance de suas exportações, que atingiram US$
24,3 milhões em 2002, um crescimento em Dólares de
1,3% em relação ao ano anterior, ou um crescimento
em Reais de 56%. Este crescimento ocorreu mesmo
em face da forte retração das exportações para o
mercado argentino, que caíram de US$ 3,8 milhões
em 2001, para US$ 1,2 milhões em 2002. O maior
destaque foi no setor de equipamentos ferroviários,
em que as exportações cresceram em Dólares 79%
em relação ao ano anterior e representaram 37,1% do
total das vendas da Amsted-Maxion em 2002, contra
16,6% em 2001.
Lucro Bruto
O lucro bruto de R$ 90,0 milhões em 2002,
representou um crescimento de 12,4% sobre o ano
anterior, atingindo 21,9% da venda líquida, similar ao
patamar obtido em 2001. Esse resultado torna-se
ainda mais positivo pelo fato de que em 2002 foram
fortes as pressões de custos relacionadas à variação
cambial sobre os itens importados e à inflação
doméstica subseqüente, que atingiu os demais custos
de produção. Diante desse cenário, um forte programa
de redução de custos e aumento de produtividade, em
conjunto com os ganhos de escala pelo crescimento
da venda, garantiram a manutenção deste patamar de
lucratividade.
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Despesas operacionais

Despesas Financeiras Líquidas

As despesas com vendas em 2002 foram de R$
30,3 milhões, ou 7,4% da venda líquida, representando
um crescimento de 25,9% em relação ao ano anterior.
Este crescimento deveu-se ao aumento da participação
das exportações na venda líquida consolidada (de
12,8% em 2001 para 18,1% em 2002), acarretando
aumentos de custos em frete e comissões.

As despesas financeiras líquidas atingiram R$
54,4 milhões em 2002 (R$ 41,2 milhões em 2001)
influenciadas pela variação cambial em R$ 14,0
milhões (R$ 11,8 milhões em 2001), pelo aumento da
dívida líquida que passou de R$ 65,1 milhões em 2001
para R$ 105,7 milhões em 2002 (veja as razões para
este aumento em Liquidez e Endividamento a seguir) e
pelo aumento das taxas de juros nos empréstimos.

As despesas gerais e administrativas chegaram
a R$ 28,5 milhões, ou 6,9% da venda líquida, uma
redução de 6,5% em comparação ao ano de 2001,
quando esta despesa representou 8,2% da venda
líquida. A redução das despesas administrativas que
vinham da Maxion Nacam, vendida em setembro de
2002, impactou positivamente esta redução, enquanto
que o aumento dos salários por conta do dissídio
trouxe um impacto negativo.
As outras receitas operacionais em 2002
atingiram R$ 8,9 milhões, devido principalmente à
reversão de provisões de processos judiciais extintos
no valor de R$ 8,5 milhões.
Resultado Operacional antes das despesas
financeiras (EBIT)
Em 2002, o resultado operacional (EBIT)
atingiu R$ 40,1 milhões, ou 48,0% a mais do que
no ano anterior, representando 9,8% sobre a venda
líquida, desempenho superior em relação aos 7,3%
de 2001. Este resultado foi impactado pela reversão
de provisões no valor de R$ 8,5 milhões. Excluindose esta receita, ainda assim o EBIT atingiria R$ 31,6
milhões, ou 7,7% da venda líquida, ficando ainda
16,6% acima do resultado do ano anterior.

Resultado Não Operacional
Em 2002 o resultado não operacional chegou a
R$ 6,4 milhões (R$ 67,6 milhões em 2002) . O principal
evento de 2002 foi a venda da totalidade da participação
na Maxion Nacam Ltda. que gerou um resultado de R$
9,9 milhões (em 2001 foi a venda da participação na
Maxion International Motores S.A. que havia gerado um
lucro não operacional de R$ 70,8 milhões).
Imposto de Renda, Contribuição Social e
Participações
Imposto de Renda e Contribuição Social atingiu
R$ 17,5 milhões em 2002 (R$ 24,9 milhões em 2001),
decorrentes de diferenças temporárias e da reversão
de crédito tributários. Convém destacar que 93% do
valor desta despesa incorrida em 2002 (89% em 2001)
não implicou em desembolso efetivo de recursos.
As participações dos empregados representaram
uma despesa de R$ 3,8 milhões em 2002 (R$ 5,8
milhões em 2001) e as participações de minoritários
significaram uma receita de R$ 5,0 milhões neste ano
(R$ 2,1 milhões em 2001).
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Resultado Líquido
O resultado líquido apresentado pela IochpeMaxion ao final de 2002 foi negativo em R$ 24,2
milhões, contra o resultado positivo de R$ 24,7 milhões
em 2001, que havia sido fortemente influenciado pelo
resultado da venda da Maxion International Motores.
O destaque positivo voltou a ser a boa performance
operacional, que mesmo assim foi insuficiente em 2002,
para minimizar os efeitos negativos do crescimento da
despesa financeira e da elevada despesa com Imposto
de Renda e Contribuição Social.
Geração de Caixa Bruta (EBITDA)
A Geração de Caixa Bruta (EBITDA) registrou
aumento de 25,4% em relação ao ano anterior,
atingindo R$ 72,6 milhões. Dessa forma, representou
17,7% da venda líquida, novamente um desempenho
superior na comparação com os 15,5% do exercício
anterior. Este resultado foi impactado pela reversão de
provisões no valor de R$ 8,5 milhões. Excluindo-se
esta receita, ainda assim o EBITDA atingiria R$ 64,1
milhões, ou 15,6% da venda líquida, ficando ainda
10,7% acima do resultado do ano anterior.
Investimentos
Ao longo de 2002, a Iochpe-Maxion desembolsou
R$ 16,7 milhões no desenvolvimento de novos produtos
e na modernização de seu parque industrial. Outros R$
20,3 milhões foram desembolsados na aquisição de
ativos.

Em 2002, o destaque
voltou a ser a
boa performance
operacional.
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Liquidez e Endividamento

Os investimentos realizados pela Iochpe-Maxion
ao longo de 2002 na atualização tecnológica de suas
controladas e na incorporação de ativos, somados
aos efeitos da volatilidade cambial, da alta das taxas
de juros e ao pagamento de R$ 9,8 milhões a título de
dividendos relativos ao exercício de 2001, exerceram
impacto direto sobre o endividamento líquido
consolidado. O total, que era de R$ 65,1 milhões em
dezembro de 2001, saltou para R$ 105,7 milhões ao
final de 2002. Esse maior endividamento, porém, veio
acompanhado de um crescimento operacional , em
linha com a evolução apresentada pela companhia a
partir de 1998, o que garante a manutenção de uma
adequada estrutura de capital.
Consolidados todos os passivos e ativos
denominados em moeda estrangeira (dólares), a
exposição cambial líquida atingiu no encerramento do
exercício uma posição ativa de US$ 4,5 milhões. As
disponibilidades financeiras somaram R$ 27,9 milhões,
sendo R$ 19,8 milhões no curto prazo. Outros R$
8,1 milhões encontravam-se aplicados em ativos
financeiros de longo prazo.
Também ao final do ano, o endividamento
bancário bruto consolidado chegou a R$ 133,6
milhões, sendo R$ 82,1 milhões no curto prazo e R$
51,5 milhões registrados no longo prazo.
Ao longo de 2002, a Iochpe-Maxion reduziu
substancialmente o seu endividamento bruto a
partir da liquidação integral e no vencimento de seu
programa de Commercial Papers, no valor de US$ 27
milhões e de sua emissão de Eurobônus no valor de
US$ 50 milhões.

Pág. 13

Iochpe - Maxion / Relatório Anual 2002 / Mercado de Capitais

Mercado de Capitais

Durante 2002, houve 746 negócios envolvendo
as ações da Iochpe-Maxion na Bolsa de Valores de São
Paulo (BOVESPA), atingindo o total de 238,3 milhões
de ações e volume financeiro de R$ 6,5 milhões. As
ações preferenciais encerraram o exercício cotadas a
R$ 25,00 por lote de mil e as ações ordinárias cotadas
a R$ 22,13 por lote de mil. Em 31 de dezembro de
2002, o valor patrimonial da Iochpe-Maxion era de R$
58,85 por lote de mil.
Assembléia Geral Extraordinária realizada em
19 de setembro aprovou o cancelamento de 48,4
milhões de ações preferenciais, o total das ações
em tesouraria. Assim, o capital social da empresa
passou a ser dividido em 2.661.615.270 ações,
sendo 921.429.894 ordinárias e 1.740.185.376
preferenciais.
Ao longo de 2002, a Iochpe-Maxion reforçou
seu compromisso de transparência com o mercado
de capitais por meio da realização de uma série
de encontros, reuniões e apresentações com as
comunidades de investidores, acionistas e analistas. A
empresa também aprimorou seu site de Relações com
Investidores www.iochpe-maxion.com.br como canal
de relacionamento com o mercado, disponibilizando
releases, apresentações e demonstrações financeiras,
entre outras informações relevantes.
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Balanço Social

Recursos Humanos
A Iochpe-Maxion e suas controladas chegaram
ao final de 2002 contando com 3.349 colaboradores
diretos, auxiliando na promoção do desenvolvimento
econômico e social das comunidades em que atuam.
Também continuou sendo prioridade da IochpeMaxion a ampliação da especialização dos seus
colaboradores, com o objetivo de despertar vocações,
preparar melhores profissionais e adequá-los às
necessidades de um mercado cada vez mais seletivo e
exigente. Neste sentido, foram investidos ao longo do ano
R$ 634.000 em programas de treinamento, totalizando
176.821 horas e 2.792 participantes. Além dos
cursos relacionados ao aprimoramento técnico, foram
desenvolvidos em 2002 cursos nas áreas de Gestão,
Desenvolvimento de Projetos, Comunicação Interpessoal
e Formação de Formadores, visando desenvolver as
diversas potencialidades de nossos colaboradores.
Com o objetivo de oferecer todo o suporte
necessário para o pleno desenvolvimento das
habilidades individuais e coletivas de seus
colaboradores, a Iochpe-Maxion e suas controladas,
investiram em 2002, R$ 8.550.000, em programas
de benefícios diretos e indiretos, como alimentação e
transporte, além de assistência médica extensiva aos
dependentes, seguro de vida e previdência privada.
Outros R$ 950.000 foram investidos em programas de
segurança e informação dedicados ao estabelecimento
de padrões de conduta operacional capazes de garantir
a integridade dos colaboradores. Em paralelo, o PRO
- Programa de Resultados Operacionais, voltado
a valorizar o comprometimento dos colaboradores
com os objetivos gerais da empresa, distribuiu em R$
2.597.000 em 2002.
O valor total destinado em 2002 para salários,
gratificações, treinamento e benefícios atingiu R$
103.024.000.

Valorizando parcerias
A Iochpe-Maxion está comprometida com
a promoção de iniciativas capazes de contribuir
com o desenvolvimento sócio-econômico de suas
comunidades. Esse compromisso se manifesta,
por meio de seu apoio à Fundação Iochpe
(www.fiochpe.org.br),
instituição
independente
criada em 1989 e voltada ao apoio a segmentos
carenciados da população através da educação. Em
2002, a dotação de recursos da Iochpe-Maxion para a
Fundação Iochpe atingiu R$ 600 mil.
Fundação Iochpe
Com o suporte de parcerias firmadas junto
a entidades públicas e privadas, além do auxílio
voluntário de funcionários e de uma administração
profissionalizada, a Fundação Iochpe desenvolve
programas de responsabilidade social corporativa nas
áreas de cultura e educação, tendo como público-alvo
crianças e adolescentes de baixa renda, em situação de
exclusão social. Atualmente, mais de cento e vinte mil
pessoas, distribuídas por vários estados da federação,
são beneficiadas pelos programas da Fundação Iochpe,
organizados em quatro grandes frentes:
Projeto Arte na Escola - Atua por meio dos
programas Educação Continuada e Videoteca para
capacitação de professores de arte da rede pública
de ensino, através de parcerias e convênios com
Universidades, Museus, Fundações e Secretarias
Estaduais de Educação. Este projeto, o mais
antigo da Fundação Iochpe, criado em 1989, visa
qualificar processos educacionais em arte para
garantir às crianças brasileiras o direito ao acesso
à cultura por meio da promoção do ensino das
artes visuais. Em sua estrutura, o projeto conta
atualmente com 16 pólos de difusão, que formam
a Rede Arte na Escola. Em 2002, a iniciativa
recebeu o reforço do Instituto Arte na Escola, uma
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instituição sem fins lucrativos que visa desenvolver
atividades para gerar recursos capazes de dar
sustentabilidade aos esforços de qualificação.
Anualmente, a Rede Arte na Escola capacita cerca
de 10 mil professores para o exercício da prática
de arte dentro de sala de aula.
Projeto Formare - Inicialmente estruturado
a partir de escolas técnicas profissionalizantes
de nível básico instaladas dentro das empresas
Iochpe-Maxion, o Projeto Formare tem como objetivo
desenvolver as potencialidades de jovens de
populações de baixa renda e integrá-los à sociedade
como profissionais e cidadãos. As aulas acontecem
dentro das dependências da empresa. Os cursos,
desenhados e certificados pelo CEFET-PR – Centro
Federal de Educação Tecnológica do Paraná, têm
aulas ministradas por funcionários, que assumem o
papel de “educadores voluntários”. Modelo vitorioso,
o Formare, coordenado pela Fundação Iochpe a
partir de 1994, transformou-se em uma franquia
social sem fins lucrativos e, assim, multiplicou-se
para outros ambientes empresariais. Em 2002, o
programa viveu um forte movimento de expansão.
Atualmente 19 grupos empresariais fazem parte da
Rede Formare, viabilizando o funcionamento de 29
escolas. O programa já beneficiou diretamente mais
de mil jovens.
PISP - O Programa de Investimento Social
Paritário, iniciado em 1994, visa estimular e orientar
os funcionários da Iochpe-Maxion e de suas
controladas a atuar voluntariamente em benefício da
comunidade e de instituições sociais, compartilhando
experiências. Coordenados a partir de comitês, os
funcionários elegem as instituições às quais vão
transferir conhecimentos de gestão, contribuindo
para a sua sustentabilidade no longo prazo. O PISP
já beneficiou diretamente 16 instituições e mais de
70 mil pessoas.

Memória Iochpe - Visa resgatar a história
da Iochpe-Maxion e registrar a contribuição da
empresa no desenvolvimento das comunidades
onde suas unidades industriais foram instaladas.
Um dos exemplos do alcance dessa interação
positiva é a criação e manutenção do acervo do
Museu Amsted-Maxion, que preserva parte da
memória da ferrovia na região do Vale do Paraíba,
em São Paulo. Outro destaque é a viabilização
da recuperação arquitetônica de parte da antiga
estação ferroviária de Cruzeiro, transformada em
um Centro Cultural.
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Informações
Corporativas

Relações com Investidores
Iochpe-Maxion S.A.
Rua Luigi Galvani, 146 – 13º andar
04575-020 - São Paulo, SP
Tel.:(11) 5508-3800 – Fax: (11) 5506-7353
Marcio Fenelon
e-mail: fenelon@iochpe.com.br
site: www.iochpe-maxion.com.br

Diretores Superintendentes - Empresas Controladas
e “Joint Ventures”
Maxion Componentes Estruturais Ltda.
Armando Ulbricht Jr.
Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A.
José Antônio Correia Rodrigues
Maxion Componentes Automotivos S.A.
Marcos Luchese

Atendimento aos Acionistas e Ações Escriturais
Banco Bradesco S.A.
Departamento de Ações e Custódia
Cidade de Deus – Prédio Amarelo – 2º andar
06029-900 – Osasco - SP
Todas as agências do Banco Bradesco S.A. estão
habilitadas a atender acionistas da Iochpe-Maxion S.A.

Endereços
Iochpe-Maxion S.A.
Rua Luigi Galvani, 146 – 13º andar
04575-020 - São Paulo – SP – Brasil
Tel. (11) 5508-3800 – Fax: (11) 5506-7353
e-mail: iochpe@iochpe.com.br
site: www.iochpe-maxion.com.br

Banco Emissor de ADRs nível I – Símbolo: IOCJY
(Mercado de balcão norte-americano – OTC)
The Bank of New York
620 Avenue of the Americas – 6th floor
New York, NY 10011

Maxion Componentes Estruturais Ltda.
Rua Dr. Othon Barcellos, 83
12700-000 – Cruzeiro – SP – Brasil
Tel. (12) 540-1000 – Fax (12) 540-1185
e-mail: vendas@maxioncr.com.br
site: www.maxioncr.com.br

Negociações em Bolsas de Valores
As ações da Iochpe-Maxion são negociadas na
BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo (Símbolo
MYPK3 – ordinárias e MYPK4 – preferenciais)
Conselho de Administração
Ivoncy B. Ioschpe - Presidente
Antônio José de Oliveira Santos - Conselheiro
Daniel Ioschpe - Conselheiro
Iboty B. Ioschpe - Conselheiro
João Carlos Zani - Conselheiro
Jorge Eduardo Martins Moraes - Conselheiro
Mauro Litwin Iochpe - Conselheiro
Mauro Knijnik - Conselheiro
Diretoria Executiva
Dan Ioschpe – Presidente
Oscar A. Fontoura Becker - Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores

Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos
Ferroviários S.A.
Rua Dr. Othon Barcellos, 77
12700-000 – Cruzeiro – SP – Brasil
Tel. (12) 540-1000 – Fax (12) 540-1185
e-mail:am@amsted-maxion.com.br
site: www.amsted-maxion.com.br
Maxion Componentes Automotivos S.A.
Rua Haeckel Ben Hur Salvador, 100
32341-000 – Contagem – MG – Brasil
Tel. (31) 3399-5000 – Fax (31) 3399-5910
e-mail: maxioncomp@maxion.ind.br
site: www.maxion.ind.br

