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Mensagem da Presidência
Dan Ioschpe
O ano de 2003 apresentou fortes desafios
macro-econômicos para as atividades da
Iochpe-Maxion. A desvalorização do Real e a
forte inflação, apresentadas ao final de 2002,
como conseqüência do processo eleitoral,
geraram um cenário negativo para o ano de
2003, com destaque para as elevadas taxas
de juros ao longo de todo ano, a volatilidade
da moeda e o forte aumento de custos, seja
nas matérias primas, seja nos salários, com o
conseqüente desaquecimento do mercado
interno.
Ao longo do segundo semestre de 2003,
com a redução dos juros, a estabilidade da
moeda e a redução dos índices inflacionários,
a situação macro-econômica demonstrou
avanços, que mesmo não se refletindo
positivamente no mercado interno em 2003,
permite prever uma retomada da demanda
interna ao longo de 2004.
Neste cenário, a Iochpe-Maxion seguiu o seu
curso estratégico, priorizando o crescimento,
a melhoria do desempenho operacional e
a manutenção de uma estrutura de capital
ajustada, fatores que vem gerando uma maior
previsibilidade do desempenho da empresa.
O bom aproveitamento das oportunidades
do mercado interno e o forte crescimento das
exportações, permitiu que a Iochpe-Maxion
registrasse em 2003 um aumento de 64% nas
suas vendas líquidas consolidadas em relação
ao ano anterior, atingindo R$ 676 milhões.
O maior crescimento ocorreu no setor
ferroviário, onde a nossa controlada AmstedMaxion obteve um crescimento de 173% nas
suas vendas líquidas, devido a forte demanda
por vagões no mercado interno, decorrente
da elevação da produção de grãos e de
minério.
Nos setores de caminhões, ônibus e
máquinas agrícolas, onde atua a nossa
subsidiária Maxion Componentes Estruturais,
as vendas líquidas de chassis, estampados
e rodas aumentaram 65%, impulsionadas

pelo crescimento do mercado interno,
pelo ingresso no setor sinérgico de
estampados leves e pela boa performance
das exportações, com destaque para a
recuperação do mercado argentino.
Já no setor de automóveis, em que atuamos
através de nossa subsidiária Maxion
Componentes Automotivos, as vendas
líquidas cresceram apenas 17%, devido a
estagnação da produção nacional de veículos.
Embora ainda tenhamos apresentado em
2003 um prejuízo líquido de R$ 5,1 milhões,
cabe ressaltar que pela primeira vez desde
o início do projeto de reestruturação da
Iochpe-Maxion, iniciado em 1998, obtivemos
um expressivo resultado operacional após as
despesas financeiras de R$ 19,4 milhões.
A transformação deste resultado em prejuízo
líquido deveu-se especialmente a apuração
de imposto de renda e contribuição social por
empresa, não permitindo-se a compensação
de resultados entre subsidiárias lucrativas e
não lucrativas.
A boa performance operacional possibilitou
uma geração de caixa líquida de R$ 89,4
milhões, possibilitando a realização dos
investimentos necessários, a expansão
do capital de giro, decorrente do forte
crescimento das vendas, mantendo-se ao
mesmo tempo uma estrutura de capital
ajustada.
Esta boa performance, mesmo diante de
um cenário macroeconômico desfavorável,
reforça nossa certeza de que o rumo
estratégico que estamos percorrendo é
adequado e nos permitirá seguir crescendo
em 2004, buscando melhorar nossa
performance operacional e mantendo a firme
disposição de preservar nossa estrutura de
capital ajustada.
Ao que tudo indica, entramos em um círculo
virtuoso, com reflexos positivos para a
empresa, seus acionistas e investidores.
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Mensagem da Diretoria
Armando Ulbricht Jr.
Maxion Componentes Estruturais

José Antônio Rodrigues
Amsted Maxion

A Maxion Componentes Estruturais alcançou
resultados significativos em 2003. A venda
líquida cresceu 65% em relação ao ano
anterior, como conseqüência de três fatores:
o aumento da produção de caminhões
de 14%, ônibus de 19% e da produção de
tratores e colheitadeiras de 13%, ambos em
decorrência do crescimento das exportações
pelas montadoras, visto que o mercado
interno nestes setores praticamente não
cresceu em 2003. A consolidação de nossa
linha de estampados leves e finalmente,
a expansão de nossas exportações, que
cresceram 40% em dólares e 41% em Reais.

No ano de 2003, a Amsted-Maxion registrou
um salto de 173% em sua venda líquida
em relação ao ano anterior. Nesse contexto
positivo, houve dois destaques: o importante
crescimento do mercado interno de vagões,
capitaneado por encomendas da Companhia
Vale do Rio Doce, e a boa performance
de nossas exportações. Por outro lado, a
apreciação do Real frente ao dólar norteamericano e a elevação dos preços dos
insumos e dos salários, implicaram em um
grande esforço de redução e racionalização
de custos, visando manter a competitividade
dos nossos produtos.

Mais uma vez, a combinação entre aumento
de produtividade, melhoria da eficiência
de processos, aprimoramento tecnológico
e controle absoluto da estrutura de custos
mostrou-se decisiva. Foi o caminho mais
adequado para superarmos obstáculos
relacionados ao aumento do custo do aço,
nossa principal matéria prima, combustíveis,
energia elétrica, salários e insumos de
uma forma geral, nem sempre repassado
integralmente ao preço final de nossos
produtos.

Para fazer frente à forte elevação da
demanda, arrendamos ao longo do ano duas
plantas fabris, uma em Osasco, na Grande
São Paulo, e outra no município paulista de
Hortolândia, além de expansões na fábrica de
Cruzeiro. Com isso, viabilizamos em tempo
recorde, a elevação de nossa capacidade para
mais de 5 mil vagões/ano, suficiente para
atender toda a demanda interna e externa.

Para 2004, projetamos mais um ano de
crescimento, contando com uma expansão
modesta do mercado interno, em linha
com as expectativas das montadoras e
com o aumento mais acentuado de nossas
exportações. Do ponto de vista estratégico,
a Maxion Componentes Estruturais
continuará investindo fortemente no avanço
tecnológico, na qualidade e capacidade
de seus processos e de seus funcionários,
possibilitando assim seguir crescendo no
mercado nacional e no mercado externo,
oferecendo produtos competitivos e de alta
performance.

Mesmo diante do crescimento expressivo
do mercado ferroviário, a Amsted-Maxion
em nenhum momento perdeu o foco e o
fôlego em seus outros setores de atuação.
Pelo contrário. Ingressamos na seleta lista
de fornecedores mundiais da Caterpillar
e aumentamos mais uma vez nossas
exportações para o Grupo Amsted e para
empresas européias do setor de mineração.
Nossas perspectivas para 2004 são ainda
melhores, com mais um ano de forte
atividade no mercado ferroviário nacional e
forte crescimento em nossas exportações,
sinalizando mais um ano de bons resultados e
de retorno consistente aos nossos acionistas.
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Marcos Luchese
Maxion Componentes Automotivos
Em 2003, a Maxion Componentes
Automotivos conseguiu manter sua trajetória
de crescimento, registrando uma venda
líquida 17% maior que a do ano anterior,
apesar da indústria automobilística nacional
ter registrado números pouco expressivos,
principalmente quando comparados à
capacidade de produção existente.
Nosso crescimento decorreu do avanço dos
projetos da Ford em Camaçari, na Bahia, com
o sucesso do EcoSport e do Novo Fiesta, bem
como do firme crescimento das vendas da
General Motors. Como fornecedora de vários
itens para a linha dessas montadoras, nossa
empresa beneficiou-se dessa expansão.
Ao longo do ano, prosseguimos em nossa
estratégia de colocar no mercado produtos
de maior tecnologia e maior valor agregado;
assim como, manter a prioridade na redução
de custos e aumento da eficiência, como
forma de minimizar os fortes aumentos
de custos das matérias primas, insumos e
salários.
Em 2004, seguiremos nosso rumo
estratégico, maximizando também
nossos investimentos em qualidade e
aprimoramento tecnológico, ao mesmo
tempo que antevemos um ano de maior
demanda, decorrente da melhora do
quadro macro-econômico nacional.
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Destaques
Venda por Funcionário

Venda Líquida
R$ milhões

R$ mil/funcionário

700

200

176

676
600

615

624
158

150
500

135
119

400

123

411
100

374
300

200

50

100

0

0

1999

2000

1999
2001

2002

2000

2001

2003

2002

2003

Margem EBITDA

EBITDA

% receita líquida

R$ milhões

20
100
90

89
89

80

16,8%
15,5%

15

14,2%
70

69
60

57

13,1%

58
10

50

9,3%

40
30

5

20
10
0
0

1999
1999

2000

2001

2002

2003

2000

2001

2002

2003

Página 6

Iochpe-Maxion

Resultado da Operação

Margem da Operação
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Principais Indicadores
Principais Indicadores

1999

2000

2001

2002

2003

Resultado - R$ milhões
Receita Líquida

615,4

624,0

373,7

411,2

675,7

Mercado Interno

483,1

480,5

319,1

336,6

575,0

Mercado Externo

132,3

143,5

54,6

74,6

100,7

81,0

115,7

80,1

86,6

136,6

Lucro Bruto
Resultado Op. antes Financeiras - EBIT
Resultado da Operação
Geração de Caixa Bruta - EBITDA
Resultado Líquido

11,8

46,3

27,1

36,4

57,5

(108,6)

(9,9)

(14,1)

(17,9)

19,4

57,2

88,7

57,9

69,0

89,4

(51,4)

13,6

24,7

(24,2)

(5,1)

13,2%

18,5%

21,4%

21,1%

20,2%

Margens (%)
Margem Bruta
Margem EBIT

1,9%

7,4%

7,3%

8,9%

8,5%

-17,6%

-1,6%

-3,8%

-4,4%

2,9%

Margem EBITDA

9,3%

14,2%

15,5%

16,8%

13,2%

Margem Líquida

-8,4%

2,8%

6,6%

-5,9%

-0,8%

Margem da Operação

Ações
Número de Ações (mil)

2.710.015

2.710.015

2.710.015

2.661.615

2.661.615

Resultado por Ação (R$/mil)

(19,0)

5,0

9,1

(9,1)

(1,9)

Valor de Mercado (R$ milhões)

156,1

86,6

76,2

60,9

200,6

-

8,0

9,8

-

-

Dívida Bruta

310,8

328,6

229,8

133,6

131,4

Dívida Líquida

208,4

194,8

65,1

105,7

115,0

Caixa e Aplicações Financeiras

102,4

133,8

164,7

27,9

16,4

Dividendos (R$ milhões)

Endividamento e Liquidez (R$ milhões)

Ativo Total

649,4

654,3

516,9

399,3

431,2

Patrimônio Líquido

177,6

167,4

181,8

156,6

151,5

Dívida Líquida/EBITDA (x)

3,6

2,2

1,1

1,5

1,3

Investimentos Produtivos

41,5

18,7

18,8

37,0

39,4

Dados Adicionais
Número de Funcionários

4.558

3.543

3.132

3.349

4.267

Venda por Funcionário (R$ mil/funcionários)

135,0

176,1

119,3

122,8

158,4
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Perfil Corporativo
A Iochpe-Maxion S.A. é uma holding
controladora de três empresas atuantes
nos setores de autopeças e equipamentos
ferroviários. São empresas líderes em seus
respectivos mercados de atuação, resultado
de uma equilibrada combinação entre
tecnologia, competitividade, capacidade
produtiva e qualidade.

Iochpe-Maxion S.A.

99,9%
Maxion
Componentes
Estruturais Ltda.

18,9%
Maxion
Componentes
Automotivos S.A.

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

Maxion Componentes Estruturais Ltda.
Instalada na cidade de Cruzeiro, no Estado
de São Paulo, dedica-se à fabricação e
comercialização de chassis completos,
longarinas e travessas para caminhões,
ônibus, tratores e utilitários, além de rodas
de aço para caminhões, ônibus, tratores e
veículos fora-de-estrada.

Maxion Componentes Automotivos S.A.
Sediada no município de Contagem, em
Minas Gerais. Seu leque de atividades inclui a
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, utilitários e caminhões.

80,8%

Amsted-Maxion Fundição e
Equipamentos Ferroviários S.A.
Joint-venture entre a Iochpe-Maxion e a
Amsted Industries dedicada à fabricação
e comercialização de vagões ferroviários,
fundidos ferroviários, rodoviários e industriais,
além de rodas ferroviárias. As instalações
industriais se localizam nas cidades de
Cruzeiro, Osasco e Hortolândia, no Estado de
São Paulo.
Com seu capital aberto desde 1984, a
Iochpe Maxion S.A. conta com mais de 4
mil acionistas. Seu controle é compartilhado
entre a Companhia Iochpe, Bradesco e
BNDESPAR, todos representados no Conselho
de Administração.
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Posicionamento Estratégico
Em meio a um cenário marcado pelo baixo
crescimento da econômica nacional e pelas
altas taxas de juros, a Iochpe-Maxion manteve
em 2003 o seu rumo estratégico, focando
no crescimento das vendas, na melhoria dos
resultados operacionais e na manutenção de
uma estrutura de capital ajustada.
No que diz respeito à venda líquida,
apresentamos um forte crescimento de 64%
em relação ao ano anterior, mantendo o foco
nos negócios atuais, com destaque para o
setor ferroviário e para o setor de chassis e
rodas para caminhões, ônibus e máquinas
agrícolas. A exportação também contribui,
com um crescimento de 37,5% em dólares ou
35,0% em Reais.
Os resultados operacionais apresentaram
uma melhora em termos absolutos, em
relação ao ano de 2002. Já as margens
operacionais antes da despesa financeira
apresentaram um decréscimo, devido à forte
pressão de custos, complementada pela
perda de valor nas exportações ao longo de
2003, por conta da apreciação do Real em
relação ao dólar. Por outro lado, cabe destacar
o Resultado Operacional após a Despesa
Financeira Líquida, que saiu de –4,4% da
venda líquida em 2002, para +2,9% em 2003,
uma variação absoluta de R$ 37,3 milhões.

Na última linha, embora apresentando
uma performance superior ao ano anterior,
ainda tivemos prejuízo, tendo como fator
determinante a elevada incidência de
imposto de renda e contribuição social, fruto
da apuração em separado destes tributos,
em cada uma das empresas participantes da
consolidação.
Finalmente, no que diz respeito à estrutura
de capital, apresentamos uma redução da
relação Endividamento Líquido/Geração
Bruta de Caixa (EBITDA) em relação ao ano
anterior. Esta redução foi impulsionada pelo
crescimento do EBITDA superior ao aumento
do Endividamento Líquido, sendo este devido
às pressões de capital de giro inerentes ao
forte crescimento da venda líquida ao longo
do ano.
Para 2004, já podemos antever um novo
crescimento da venda líquida, em função
da aceleração da atividade econômica e do
aumento da demanda no setor ferroviário.
Este crescimento em nossa atividade, casado
com a preservação de nossas margens
operacionais deverá assegurar mais uma
vez o aprimoramento de nossa estrutura de
capital ao longo do próximo ano.
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Maxion Componentes
Estruturais Ltda.
O crescimento da produção brasileira de
caminhões, ônibus, utilitários e máquinas
agrícolas - com expansão na faixa de
13% a 20% - contribuiu para impulsionar
os resultados da Maxion Componentes
Estruturais em 2003, que apresentou
crescimento de 65,1% da venda líquida
em relação ao ano anterior, atingindo
R$ 397,3 milhões. Este bom desempenho
foi sustentado pelo crescimento de
41,1% da exportação e pelo aumento
da atividade no mercado interno.
Neste sentido, no segmento de
rodas, o destaque ficou por conta
do crescimento da venda de rodas
agrícolas, enquanto que no segmento
de chassis, o diferencial foi o
crescimento na venda de estampados
leves.
A venda líquida no segmento de rodas
atingiu R$ 192,4 milhões, sendo R$ 55,9
milhões destinados ao mercado externo, ou
29% da venda líquida do segmento. Diversa
e crescente, a carteira de clientes no exterior
inclui a GKN e suas unidades na Europa e
Estados Unidos, a Henred-Fruehalf, da África
do Sul, a Insak, de Cingapura e a Continental,
da Alemanha.
Já no segmento de chassis, a venda líquida
atingiu R$ 204,9 milhões, sendo 9% deste
valor destinado ao mercado externo.
Para 2004 as perspectivas seguem favoráveis,
com a projeção de aumento da produção
nacional de caminhões, ônibus, utilitários e
máquinas agrícolas, apoiada pelo provável
crescimento da atividade logística associada à
elevação do Produto Interno Bruto, destacandose ainda a continuidade do ciclo virtuoso vivido
pela área agrícola e a provável atualização
das frotas de ônibus em função das eleições
municipais. No mercado externo a perspectiva
também é de crescimento da venda, devido à
recuperação da econômica norte-americana,
principal destino das exportações da Maxion
Componentes Estruturais.
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Amsted Maxion Fundição e
Equipamentos Ferroviários
S.A.
A Amsted-Maxion, “joint venture” entre
Iochpe-Maxion e Amsted Industries, empresa
norte-americana líder em tecnologia e
produção de fundidos e rodas ferroviárias,
registrou em 2003, desempenho financeiro
e operacional dos mais positivos. A venda
líquida de R$ 328,1 milhões, foi 173% maior
que àquela registrada em 2002 e representou
24% da venda líquida consolidada da IochpeMaxion. Parte substancial desta venda resulta
dos contratos firmados com importantes
operadores ferroviários brasileiros para a
venda de vagões ferroviários, que respondeu
por 70% da venda líquida de 2003.
A expansão do mercado interno pode
ser explicada pelo bom desempenho do
segmento agrícola e pelo crescimento
da exportação de minérios e produtos
siderúrgicos, sobretudo para a China, fatores
que geraram a necessidade de ampliação da
infra-estrutura de transporte ferroviário.
No segmento de fundidos, foram
consolidados contratos de longo prazo, que
oferecem estabilidade à operação e são
um diferencial importante para enfrentar a
volatilidade histórica do mercado brasileiro
de vagões. Entre os contratos recorrentes,
com valor anual de cerca de R$ 98 milhões,
destacam-se o fornecimento de cunhas

de fricção e ponteiras para a ASF-Amsted
nos Estados Unidos, de componentes para
tratores para as unidades da Caterpillar no
Brasil e nos Estados Unidos, e de bases de
quinta roda para a ConMet-Amsted nos
Estados Unidos.
Diante deste cenário de franca expansão,
a Amsted-Maxion arrendou e capacitou ao
longo de 2003 duas unidades industriais, que
já estão em plena operação: a primeira, para
a produção de fundidos, na cidade de Osasco
e a outra, para a montagem de vagões em
Hortolândia, ambas no Estado de São Paulo.
O crescimento em 2004 já está assegurado,
por conta dos pedidos de vagões já
contratados, que atingem neste momento
3.210 unidades, volume superior aos 2 mil
vagões entregues em 2003. Além disso, no
âmbito externo, será iniciado o fornecimento
de fundidos para a Caterpillar Inc. dos Estados
Unidos. O programa prevê exportações de
US$ 37,0 milhões ao longo de 5 anos, ou
US$ 7,4 milhões anuais, com
início das entregas
programado para
maio de 2004.
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Maxion Componentes
Automotivos S.A.
A Maxion Componentes Automotivos é
reconhecida como um dos mais importantes
fabricantes nacionais de componentes
para veículos de passageiros. Sua linha
de produtos é formada por levantadores
de vidro, fechaduras, maçanetas, cilindros
e chaves, fechos, dobradiças, tirantes,
alavancas de freio de mão, pedaleiras,
macacos e bombas de água e óleo.
Somam-se a esta excepcional oferta de
produtos, características como capacidade
e versatilidade produtiva, competitividade
e comprometimento com a excelência e
com a inovação tecnológica, seja através
de desenvolvimentos próprios ou através
de acordos tecnológicos com os principais
autopartistas internacionais.
Os levantadores de vidro são o principal
segmento de atuação, respondendo por
50% do total de vendas, representando uma
participação de aproximadamente 43% do
mercado nacional. A mesma liderança se
repete no segmento de alavancas de freio de
mão, no qual a participação supera a marca
dos 44%.
A venda líquida da Maxion Componentes
Automotivos é distribuída entre uma
diversificada carteira de clientes, incluindo
Volkswagen, General Motors, Fiat, Ford,
Peugeot, Faurecia, Intier, DaimlerChrysler,
Iveco, Volvo e Scania.
Em 2003, apesar da queda da produção
nacional de automóveis em relação ao ano

anterior, a empresa conseguiu ampliar sua
venda líquida em 16,3%, totalizando R$ 113,9
milhões. Este crescimento superior à variação
da produção nacional, deve-se ao aumento
de participação de mercado da plataforma
Fiesta/EcoSport da Ford, para a qual a Maxion
fornece com exclusividade os levantadores
de vidro; ao fornecimento de conjuntos de
chaves desmodrônicas para a Volkswagen,
contrato firmado ao final de 2002 mas cujos
resultados consolidaram-se ao longo de 2003
e ao suprimento de macacos para o Fox,
recente lançamento da Volkswagen.
Para 2004, espera-se um crescimento da
produção nacional de automóveis e o
conseqüente aumento das vendas pela
Maxion Componentes Automotivos, por
conta da redução das taxas de juros, previstas
ocorrer ao longo do ano.
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Mercado
Em 2003, os mercados de atuação da IochpeMaxion apresentaram baixo crescimento,
em linha com a macroeconomia nacional,
com exceção dos segmentos relacionados às
atividades agrícola, mineração e siderúrgica
que apresentaram um forte crescimento ao
longo do ano.
Em seu conjunto, a produção brasileira
de veículos apurou crescimento de 2,0%,
na comparação com 2002. O segmento
de automóveis, com o pior desempenho,
registrou queda de 1,0%. O segmento de
utilitários, com aumento de 20,3%, obteve
o melhor resultado. A seguir, pela ordem,
vieram os segmentos de ônibus, com
crescimento de 18,6%, caminhões, com 13,7%
e máquinas agrícolas, que registrou expansão
de 13,0%.
O setor ferroviário, cada vez mais relevante
nos resultados consolidados, apurou
desempenho excepcional. O mercado
nacional de vagões cresceu 716% enquanto
que os mercados de rodas e fundidos
ferroviários mantiveram-se no mesmo
patamar de 2002.
No mercado externo, apesar de um
câmbio desfavorável, quando comparado
aos patamares de 2002, o valor total da
exportação saltou de US$ 24,3 milhões no
ano anterior, para US$ 33,4 milhões em 2003,
números que representam um crescimento
de 37,5% em dólares e de 35,0% em Reais.
Três fatores dão suporte a esse resultado:
recuperação do mercado argentino,
maturação de contratos de exportação
de fundidos ferroviários, industriais e
ferroviários, além do crescimento das
vendas de chassis e rodas rodoviárias.
Do valor total da exportação da
Iochpe-Maxion, 57% é destinado aos
Estados Unidos e Canadá, países
que figuram no topo da lista dos
mais exigentes do mundo no que
diz respeito à competitividade,
qualidade e pontualidade.
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Desempenho Financeiro
Segmentação da Receita
Receita por empresa e produto
Empresas

2003

2002

Var.03/02 (%)

Mercado

Mercado

Mercado

Interno Externo

Total

Interno Externo

Total

Interno Externo

Total

Maxion Componentes Estruturais

323,8

73,5

397,3

188,6

52,1

240,7

71,7%

41,1% 65,1%

Classis/Longarinas/Estampados

187,3

17,6

204,9

114,6

12,5

127,1

63,4%

40,8%

61,2%

Rodas Rodoviárias, Agrícolas e Fora-de-Estrada

136,5

55,9

192,4

74,0

39,6

113,6

84,5%

41,2%

69,4%

Amsted-Maxion Fund. e Equip. Ferroviários

274,5

53,6

328,1

75,8

44,6

120,4

262,1%

Vagões Ferroviários de Carga/Truques

221,3

11,2

232,5

30,6

15,3

45,9

Rodas Ferroviárias

19,8

7,8

27,6

18,6

3,8

22,4

Fundidos Ferroviários/Industriais/Rodovias

33,4

34,6

68,0

26,6

25,5

52,1

25,6%

113,9

0,4

114,3

97,9

0,2

98,1

16,3% 100,0% 16,5%

Levantadores de Vidro

56,5

0,4

56,9

44,2

0,2

44,4

27,8% 100,0%

Outros Componentes

57,4

-

57,4

53,7

-

53,7

6,9%

-

6,9%

Maxion Nacan (*)

-

-

-

12,2

-

12,2

-

-

-

Colunas de Direção

-

-

-

12,2

-

12,2

-

-

-

(26,8) (164,0)

(37,9)

(22,3)

(60,2)

-

-

-

100,7

336,6

74,6

411,2

70,8%

Maxion Componentes Automotivos

(-) Ajustes de Consolidação

Iochpe-Maxion - Consolidado

(137,2)

575,0

675,7

20,2% 172,5%

623,2% (26,8%) 406,5%
6,5% 105,3%
35,7%

23,2%
30,5%

28,2%

35,0% 64,3%

(*) A Iochpe-Maxion alienou sua participação na Maxion Nacam em setembro de 2002.

Receita por segmento de atuação
Segmento

2003

2002

Var.03/02 (%)

- ônibus, caminhões, utilitários e maq. agríc.

323,8

188,6

71,7%

- automóveis

113,9

110,1

3,4%

437,7

298,7

46,5%

Operadoras ferroviárias brasileiras

137,3

37,9

262,3%

Exportação

100,7

74,6

35,0%

675,7

411,2

64,3%

Montadoras instaladas no país

Iochpe-Maxion - Consolidado
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Desempenho Financeiro
Lucro Bruto
O lucro bruto apurado no ano de 2003 foi
de R$ 136,6 milhões (R$ 86,6 milhões em
2002), representando 20,2% da venda líquida
(21,1% atingidos em 2002). O crescimento
de 57,7%, inferior ao aumento de 64,1%
da venda líquida, deveu-se à redução da
rentabilidade nas exportações - conseqüência
da apreciação da moeda nacional ao longo do
ano - e a forte pressão nos custos de matérias
primas, insumos, tarifas administradas e
salários.

Despesas Operacionais
Em 2003, a despesa comercial atingiu
R$ 44,1 milhões, ou 6,5% da venda
líquida (7,4% em 2002), representando
um crescimento de 45,4% em relação ao
ano anterior. Este crescimento decorre
do aumento das despesas variáveis de
venda, especificamente fretes, comissões
e royalties relacionados à exportação, que
representaram 85,2% do total desta despesa
em 2003.
A despesa administrativa chegou a R$ 33,3
milhões, ou 4,9% da venda líquida (7,0%
em 2002), um crescimento de 16,1%. Este
crescimento está relacionado aos aumentos
de salários e encargos sociais - em função
dos dissídios coletivos - que respondem por
37,5% da despesa total.

As outras despesas operacionais atingiram
R$ 1,6 milhão, em comparação à receita de
R$ 8,9 milhões de 2002, a qual decorreu
principalmente da reversão de provisões de
processos judiciais extintos naquele ano, no
valor de R$ 8,5 milhões.

Resultado Operacional Antes das
Despesas Financeiras (EBIT)
Em 2003, o resultado operacional (EBIT)
atingiu R$ 57,5 milhões, ou 57,9% a mais do
que no ano anterior, representando 8,5%
sobre a venda líquida. Esse desempenho
foi inferior aos 8,9% de 2002, resultado
impactado favoravelmente pela reversão de
provisões no valor de R$ 8,5 milhões, sem
o que o percentual ficaria em 6,8% naquele
ano.

Despesa Financeira Líquida
A despesa financeira líquida atingiu R$ 38,2
milhões, 29,8% a menos que no ano anterior
(R$ 54,4 milhões), representando 5,6% sobre
a venda líquida, contra 13,2% em 2002.
A variação cambial teve impacto positivo de
R$ 4,0 milhões, contra uma despesa de
R$ 14,0 milhões em 2002. A despesa
decorrente do aumento da dívida líquida que passou de R$ 105,7 milhões em 2002 para
R$ 115,0 milhões em 2003 (veja as razões para
este aumento em Liquidez e Endividamento,
a seguir) - foi compensada pela redução das
taxas de juros ao longo do segundo semestre
de 2003.
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Desempenho Financeiro
Resultado Não Operacional
Em 2003, o resultado não operacional foi
negativo em R$ 5,9 milhões (receita de R$ 6,2
milhões em 2002), por conta da constituição
de provisões para ativos de difícil realização.
O resultado positivo de 2002, foi determinado
pela venda da totalidade da participação na
Maxion Nacam Ltda. que gerou ganho de
R$ 9,9 milhões.

Imposto de Renda, Contribuição Social e
Participações
A despesa com Imposto de Renda e
Contribuição Social somou R$ 18,6 milhões
em 2003 (R$ 17,5 milhões em 2002), frente ao
lucro antes do imposto de renda de
R$ 13,5 milhões (prejuízo de R$ 11,7 milhões
em 2002). Esta elevada incidência decorre de
que cada uma das empresas participantes da
consolidação tem a sua tributação de forma
isolada. Assim, os prejuízos de uma empresa
não podem ser usados para compensar o
lucro de outra. Vale ressaltar que do total
desta despesa de Imposto de Renda e
Contribuição Social, o desembolso efetivo
atingiu apenas R$ 250 mil, por conta da
utilização de créditos tributários.
As participações de minoritários significaram
uma receita de R$ 0,4 milhões neste ano
(R$ 5,0 milhões em 2002).

Resultado Líquido
O resultado líquido apresentado pela IochpeMaxion ao final de 2003 foi negativo em
R$ 5,1 milhões, inferior ao prejuízo de R$ 24,2
milhões em 2002. O destaque positivo foi o
forte aumento da venda líquida consolidada,
em um ano de baixo crescimento econômico.
Os destaques negativos foram a elevação
dos custos, ainda em decorrência do surto
inflacionário do final de 2002 e a elevada
incidência do Imposto de Renda e da
Contribuição Social.

Geração de Caixa Bruta (EBITDA)
A Geração de Caixa Bruta (EBITDA) registrou
aumento de 29,5%, atingindo R$ 89,4
milhões. Dessa forma, representou 13,2%
da venda líquida, um desempenho inferior
aos 16,8% de 2002 (os itens acima Lucro
Bruto, Despesas Operacionais e Resultado
Operacional antes das Despesas Financeiras
(EBIT) explicitam as razões desta redução).

Capital de Giro
Em 2003 o capital de giro cresceu R$ 13,8
milhões, principalmente pelo aumento do
contas a receber e dos estoques, de R$ 2,4
milhões e R$ 30,3 milhões, respectivamente.
A principal razão para estes aumentos foi o
crescimento das vendas ao longo de 2003 e a
manutenção deste crescimento no início de
2004. Neutralizando parcialmente a elevação
dos ativos, também ocorreram aumentos no
contas a pagar aos fornecedores, impostos
a pagar e outras contas a pagar no valor
total de R$ 18,9 milhões.

Investimentos
Os investimentos atingiram R$ 39,4 milhões
em 2003 (R$ 37,0 milhões em 2002), que
foram destinados ao desenvolvimento de
novos produtos e à modernização do parque
industrial. Destacaram-se os investimentos
na ampliação de capacidade de produção
de rodas rodoviárias e no arrendamento e
preparação de duas unidades industriais
para a produção de fundidos e vagões
ferroviários.
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Liquidez e Endividamento
A disponibilidade financeira bruta
consolidada, ao final de dezembro de
2003, atingiu R$ 16,4 milhões, sendo
R$ 12,7 milhões no curto prazo e R$ 3,7
milhões aplicados em ativos financeiros de
longo prazo. As aplicações financeiras em
dólares representavam cerca de 28% da
disponibilidade total naquela data.
O endividamento bancário bruto consolidado
atingiu ao final de 2003, o montante de
R$ 131,4 milhões, sendo R$ 94,9 milhões no
curto prazo e R$ 36,5 milhões registrados no
longo prazo. O INPC é o principal indexador
deste endividamento, representando 35%
do valor bruto total, seguido pelo dólar com
30%, CDI com 22%, TJLP com 10% e IGPM
com 3%.
O endividamento bancário líquido
consolidado passou de R$ 105,7 milhões em
dezembro de 2002 para R$ 115,0 milhões
em dezembro de 2003 (os itens acima
Despesa Financeira Líquida, Resultado
Não Operacional, Geração de Caixa
Bruta – EBITDA, Capital de Giro e
Investimentos explicitam as razões
para este crescimento). A relação
entre este valor e o EBITDA ficou
em 1,3x em 2003, inferior portanto à
relação de 1,5x de 2002, representando
a constante preocupação com a
manutenção de uma adequada estrutura
de capital.
Consolidados todos os passivos e ativos
denominados em dólares, a exposição
cambial líquida atingiu no final de 2003 uma
posição passiva de US$ 11,1 milhões. Ao
longo de 2003, a Iochpe-Maxion realizou o
pagamento da primeira parcela de sua quarta
emissão de debêntures (única emissão ativa)
no valor de R$ 18,1 milhões, restando um
saldo ao final do ano de R$ 46,5 milhões, com
vencimentos programados para maio de 2004
e 2005.
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Gerenciamento de Riscos
Na Iochpe-Maxion, o gerenciamento de riscos
contempla essencialmente cinco áreas:
Taxa de Câmbio: a empresa procura
minimizar a exposição à flutuação da taxa
de câmbio. Assim, os passivos contraídos
em dólar, são acompanhados de operações
de hedge ou lastreados pelas exportações.
A empresa encerrou o exercício de 2003
com uma exposição passiva de U$ 11,1
milhões, equivalente ao valor de 4 meses de
exportação.
Taxa de Juros e Inflação: a taxa de juros é
uma variável importante para a determinação
da demanda nos principais mercados em
que atuam os clientes da Iochpe-Maxion
e suas controladas, com maior impacto na
demanda de veículos, setor que respondeu
por 17% das receitas em 2003. Outro aspecto
é a influência no custo de financiamento da
empresa. Atualmente, 22% do endividamento
bruto consolidado da empresa está indexado
ao CDI, 38% está ligado a índices de inflação e
10% segue a variação da TJLP.
Conjuntura Econômica: o ambiente
econômico do país tem forte influência
na demanda dos produtos da IochpeMaxion e suas controladas. Em 2003, 85%
da venda líquida consolidada ocorreu no
mercado interno. A variação do Produto

Interno Bruto influencia a necessidade
de movimentação de cargas, afetando os
negócios de equipamentos ferroviários e
rodas e chassis para caminhões e utilitários.
O aumento da renda per capita impacta o
ritmo de renovação e crescimento da frota
de automóveis. Já o desempenho do setor
agrícola determina a demanda de rodas para
máquinas agrícolas.
Investimentos: projetos de investimento
são submetidos à uma contínua análise de
viabilidade, onde se exige rentabilidade
maior que o custo de oportunidade e o não
comprometimento da estrutura de capital,
com ênfase na relação entre Endividamento
Líquido e EBITDA.
Risco Ambiental: A Iochpe-Maxion adota
como princípio o monitoramento constante
do cotidiano operacional, obedecendo aos
mais elevados padrões de segurança. Dessa
forma, alinha-se ao conjunto de empresas
que seguem uma conduta responsável e
ambientalmente correta.
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Mercado de Capitais e
Governança Corporativa
O movimento de negócios envolvendo as
ações da Iochpe-Maxion na Bolsa de Valores
de São Paulo (BOVESPA) apresentou um forte
crescimento ao longo de 2003, em sintonia
com o aquecimento do mercado acionário
nacional. Esse cenário favorável ficou patente
a partir de agosto quando detectou-se um
aumento do interesse dos investidores
nacionais e estrangeiros, por “small caps”
que reunissem uma expectativa positiva
de crescimento, risco e estrutura de capital
adequados.
Por conta desses fatores, em 2003 as ações
da Iochpe-Maxion movimentaram 1.347
negócios na BOVESPA, atingindo o total de
mais de 201,2 milhões de ações e volume
financeiro de R$ 11,8 milhões. As ações
preferenciais (Bovespa: MYPK4/ADR-OTC:
IOCJY), que partiram do valor de R$ 25,00 por
lote de mil em janeiro de 2003, encerraram o
ano cotadas a R$ 83,00 por lote de mil, com
valorização acumulada de 232%, enquanto
as ações ordinárias (Bovespa: MYPK3)
apresentaram valorização de 223%. Em 31
de dezembro de 2003, a capitalização de
mercado da Iochpe-Maxion era de R$ 200,6
milhões, representando 132,4% do seu valor
patrimonial.
Em 2003, mais uma vez a IochpeMaxion reforçou seu compromisso de
transparência, por meio da realização de
encontros trimestrais com analistas, além de
apresentações individuais e em grupo para
investidores, acionistas e analistas. O objetivo
de estabelecer um relacionamento ainda
mais construtivo e positivo com o mercado,
também levou a empresa a agregar novas

ferramentas interativas e aprimorar seu site
de Relações com Investidores (www.iochpemaxion.com.br), disponibilizando releases,
apresentações e demonstrações financeiras
sempre atualizadas.
O Conselho de Administração da IochpeMaxion, que se reúne mensalmente, tem oito
assentos, distribuídos da seguinte forma:
quatro representantes da Companhia Iochpe,
dois do BNDESpar, um do Banco Bradesco
e um eleito pelos minoritários a partir de
lista tríplice proposta pelos controladores.
Nenhum membro da Diretoria Executiva é
membro do Conselho de Administração.
O Conselho Fiscal, instalado desde 2002,
conta com três integrantes e realiza reuniões
trimestrais.
Durante o ano de 2003, a IochpeMaxion e suas Controladas contrataram
a PriceWaterhouseCoopers Auditores
Independentes, que também realiza
os serviços de auditoria externa, para
a prestação de serviços de consultoria
tributária, fiscal e societária. O valor pago
por estes serviços atingiu R$ 9,3 mil e
representa 2,6% dos honorários dos serviços
de auditoria externa. Em discussão com
a PriceWaterhouseCoopers Auditores
Independentes, a Iochpe-Maxion concluiu
que estes serviços prestados não afetaram a
independência ou objetividade dos serviços
de auditoria externa, em razão da definição
do escopo e dos procedimentos executados.
A Iochpe-Maxion adota como política atender
às regulamentações que definem as restrições
de serviços dos auditores independentes.
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Balanço Social
A Iochpe-Maxion e suas controladas
encerraram o exercício de 2003 oferecendo
4.267 postos de trabalho, cifra que representa
aumento de 27% em relação a 2002 e que
reflete o crescimento das vendas. Com o
propósito de elevar o nível de capacitação de
seus funcionários, ao longo de 2003 a IochpeMaxion direcionou recursos da ordem de
R$ 971 mil a programas de treinamento que
envolveram 3.689 participantes e um total de
251.948 horas.

Benefícios e Riqueza Econômica
Ao longo do exercício de 2003, a IochpeMaxion e suas empresas controladas,
direcionaram recursos da ordem de R$ 5,9
milhões para a manutenção e aprimoramento
de um amplo conjunto de benefícios, como
alimentação, transporte e assistência médica,
este extensivo aos dependentes. Programas
de segurança e informação focados no
estabelecimento de padrões de conduta
operacional adequados, também implicaram
em investimentos de R$ 1,6 milhão ao longo
do ano. Outros R$ 349 mil, viabilizaram a
continuidade de um seguro de vida em
grupo, que conta hoje com mais de 10 mil
participantes.
A Iochpe-Maxion e suas empresas controladas
deram continuidade ao PRO – Programa de
Resultados Operacionais que valoriza as boas
iniciativas e o comprometimento com metas
operacionais definidas anualmente. Em 2003,
o PRO distribuiu R$ 3,2 milhões.
A Riqueza Econômica Gerada pela IochpeMaxion e suas controladas em 2003, somou
R$ 116,2 milhões, sendo R$ 50,8 milhões
em salários nominais e R$ 65,4 milhões em
impostos e contribuições.

Comprometimento Social
A Iochpe-Maxion está entre as empresas
pioneiras na difusão dos conceitos de
cidadania e o envolvimento com projetos
que contribuem para o fortalecimento
da comunidade e maior eficiência de
programas de inclusão social. O melhor

exemplo desse compromisso é o apoio
oferecido à Fundação Iochpe, criada em
1989 tendo como objetivo básico coordenar
iniciativas voltadas ao desenvolvimento
social através do estabelecimento de pontes
de co-responsabilidade. Ao longo dos anos,
estabelecendo parcerias com entidades
públicas e privadas, além do trabalho
voluntário de funcionários e professores, a
Fundação Iochpe vem se especializando no
desenvolvimento e renovação de programas
do Terceiro Setor, nas áreas de educação e
cultura, voltados a crianças e adolescentes de
baixa renda em situação de exclusão social.
Mais de 12.000 mil pessoas/ano de vários
estados da federação são beneficiadas pelos
programas da Fundação Iochpe. Entre as
várias iniciativas merecem destaque especial:
- Projeto Arte na Escola
Seu objetivo é implementar programas
de educação continuada para capacitação
de professores de arte das redes públicas
de ensino, a partir do suporte de parcerias
firmadas com Universidades, Museus,
Fundações e Secretarias Estaduais de
Educação. A Rede Arte na Escola, um
conjunto de 34 pólos de difusão de educação
e artes visuais voltado prioritariamente a
escola pública, capacita anualmente cerca de
10 mil professores. Desde 2000, a iniciativa
conta com o reforço do Instituto Arte na
Escola, entidade sem fins lucrativos voltado
para a administração da Rede e captação de
recursos para dar sustentabilidade financeira
aos esforços de qualificação de processos
de educação em arte. A frente de trabalho
do Instituto inclui a criação e editoração de
materiais de apoio ao ensino da arte, a Central
de Cursos e a Consultoria à Instituições
Culturais na formatação de ações educativas.
- Projeto Formare
Tem como objetivo desenvolver as
potencialidades de jovens de populações
de baixa renda e integrá-los à sociedade
como profissionais e cidadãos. Os cursos,
desenhados e certificados pelo CEFET
– Centro Federal de Educação Tecnológica
– órgão do MEC, são ministrados por
funcionários das empresas participantes
do Projeto, que assumem o papel de

Página 21

Iochpe-Maxion

Relatório Anual

Balanço Social
educadores voluntários, e acontecem
dentro das dependências da empresa
parceira. Com duração de um ano escolar,
os cursos são desenvolvidos segundo as
características da especialização pretendida
e seguem o princípio do desenvolvimento
de competências e habilidades por meio da
associação entre teoria e prática. O Projeto
Formare desenvolve a primeira franquia
social sem fins lucrativos do país e vem
multiplicando o seu alcance. Atualmente
25 empresas fazem parte da Rede Formare,
viabilizando o funcionamento de 43 escolas.
Dos 1.430 jovens que já foram beneficiados
pelo Programa Formare, cerca de 85% estão
empregados e, em média, triplicam sua renda
já nos primeiros anos de trabalho. Além disso,
muitos continuam seus estudos até o nível
superior.
- PISP
O Programa de Investimento Social
Paritário estimula e orienta os funcionários
da Iochpe-Maxion e de suas empresas
controladas a atuar voluntariamente em
benefício da comunidade e de instituições
sociais. Coordenados a partir de comitês, os

funcionários elegem as instituições às quais
vão transferir conhecimentos de gestão,
contribuindo para a sua viabilidade no longo
prazo. Desde que foi iniciado, em 1994, o
PISP já beneficiou diretamente 16 instituições
e um universo de mais de 70 mil pessoas.
Nos últimos três anos a empresa estimula o
repasse de parte do imposto de renda devido
por pessoas físicas aos Fundos dos Direitos
da Criança e do Adolescente do município
de Cruzeiro. Neste município foi criado pela
comunidade o Centro de Voluntariado que
recebe assistência técnica da Fundação
Iochpe.
- Memória Iochpe
Dividido em uma série de iniciativas, esse
projeto visa resgatar a história de mais de
85 anos da Iochpe-Maxion, preservar os
detalhes de uma trajetória iniciada no Rio
Grande do Sul, e registrar a contribuição
da empresa para o desenvolvimento das
comunidades onde suas unidades industriais
foram instaladas. Uma das iniciativas foi a
criação e manutenção do acervo do Museu
Amsted-Maxion, que preserva memória da
ferrovia na região do Vale do Paraíba, em São
Paulo. Outro destaque foi a viabilização da
recuperação arquitetônica da antiga Rotunda
de Cruzeiro, em São Paulo, transformada
no Centro Cultural Rotunda em 1995. Na
mesma cidade, a Iochpe-Maxion, por meio da
consultoria da Fundação Iochpe, possibilitou
a realização de exposição fotográfica
permanente dedicada a resgatar a história
do trem em nosso país. Outro destaque foi a
intermediação para doação de motores diesel
ao Museu do Motor, da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.
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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

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 Companhia

ADRs nível I – Símbolo: IOCJY
Os ADRs da Iochpe-Maxion são negociados no
mercado de balcão norte-americano
(OTC- Over the Counter), sendo que cada ADR
equivale a 25 ações preferenciais.
Banco Emissor
The Bank of New York
620 Avenue of the Americas – 6th floor
New York, NY 10011

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)

Diretoria Executiva
Dan Ioschpe - Presidente
Oscar A. Fontoura Becker Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

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

Conselho de Administração
Titulares
Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente
Caio Marcio de Ávila Martins Pinhão - Conselheiro
Cassiano Ricardo Scarpelli - Conselheiro
Clayton Crystallino da Rocha - Conselheiro
Daniel Ioschpe - Conselheiro
Geraldo Hess - Conselheiro
Iboty Brochmann Ioschpe - Conselheiro
Mauro Litwin Iochpe - Conselheiro

Suplentes
João Carlos Silveiro
José Wellington M. Araújo
João Carlos Zani
Haroldo Fialho Prates
Gustavo B. Ioschpe
Mauro Knijnik
Moacir Kwitko
Leandro Kolodny

Conselho Fiscal
Titulares
Ademar Bratz - Conselheiro
Alexandre Oliveira Toledo - Conselheiro
Maurício Diácoli - Conselheiro

Suplentes
Angélica Flessas
Flavio Stamm
Oswaldo T. Fernandes
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Endereços
Iochpe-Maxion S.A.
Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar
04575-020 - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: (55) (11) 5508-3800 - Fax: (55) (11) 5506-7353
e-mail: iochpe@iochpe.com.br
site: www.iochpe-maxion.com.br
Maxion Componentes Estruturais Ltda.
Rua Dr. Othon Barcellos, 83
12700-000 - Cruzeiro - SP - Brasil
Tel.: (55) (12) 3184-1000 - Fax: (55) (12) 540-1185
e-mail: vendas@maxioncr.com.br
site: www.maxioncr.com.br
Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos
Ferroviários S.A.
Rua Dr. Othon Barcellos, 77
12700-000 - Cruzeiro - SP - Brasil
Tel.: (55) (12) 3184-1000 - Fax: (55) (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.: (55) (31) 2191-1500 - Fax: (55) (31) 2191-1690
e-mail: maxioncomp@maxion.ind.br
site: www.maxion.ind.br
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