RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2002
Em 2002 a Iochpe-Maxion fez avanços significativos em direção ao crescimento dos seus negócios,
sem comprometer a estrutura de capital alcançada com a reestruturação do período de 1998 a 2001.
As bases deste crescimento foram a aquisição de negócios com elevada sinergia operacional, a
conquista de novos contratos no mercado interno e a manutenção do valor das exportações em
moeda estrangeira, mesmo frente ao forte declínio do mercado argentino.
As aquisições de novos negócios em 2002 se concentraram na linha de rodas agrícolas e fora de
estrada na Maxion Componentes Estruturais e na linha de alavancas, macacos e conjunto de pedais
para carros de passageiros na Maxion Componentes Automotivos, totalizando investimentos de R$
24,8 milhões. As duas linhas iniciaram suas operações no segundo trimestre do ano e contribuíram
com R$ 23,5 milhões em vendas líquidas até o final de 2002. Por outro lado, a Iochpe-Maxion alienou
no mês de Setembro a sua participação na Maxion Nacam, que representava cerca de 4,0% das
vendas totais consolidadas.
Os novos contratos conquistados no mercado interno representarão vendas anuais adicionais de
cerca de R$ 130 milhões a partir de 2003. Na Maxion Componentes Automotivos destacam-se o
fornecimento de levantadores de vidro para o Novo Ford Fiesta, já iniciado em 2002 e o conjunto de
chave, maçaneta e cilindros de nova tecnologia para o VW Gol, a ser iniciado em 2003. Na Maxion
Componentes Estruturais destaca-se o contrato de fornecimento de estampados leves para a
DaimlerChrysler, a ser iniciado em 2003 e que configura o ingresso neste novo segmento de
mercado. Na Amsted-Maxion destaca-se a obtenção do contrato para o fornecimento de vagões para
a Companhia Vale do Rio Doce, representando na venda consolidada da Iochpe-Maxion, cerca de R$
90 milhões, a serem entregues durante 2003.
No mercado externo, os novos contratos irão gerar vendas anuais adicionais a partir de 2003, de
cerca de US$ 4,3 milhões, com destaque para o crescimento da exportação de rodas rodoviárias pela
Maxion Componentes Estruturais para o mercado norte-americano de ônibus e caminhões.

Mercado
O ano de 2002 foi marcado pelo compasso de espera por conta dos eventos macroeconômicos
decorrentes das eleições, mudança de governo e da recessão mundial.
No setor de autopeças, a produção brasileira de veículos caiu 2,0% em relação ao ano anterior,
atingindo a marca de 1.775.145 unidades. Deste total, a produção de 1.504.548 automóveis
representou um crescimento de 0,6% em relação ao ano anterior. Comerciais leves atingiu a marca
de 179.541 unidades, com queda de 16,8%, caminhões chegou à 68.378 unidades, uma queda de
11,6% e finalmente o segmento dos ônibus, com a produção de 22.678 unidades, caiu 3,0%, sempre
em relação ao ano anterior. Ao final do ano, a produção brasileira de veículos apresentou uma
recuperação, superando no último trimestre em 24,8% a produção do mesmo período de 2001.
No setor ferroviário, o mercado brasileiro de vagões recuou 59,0%, as rodas ferroviárias tiveram um
crescimento de 4,4% e os fundidos ferroviários e industriais cresceram 31,2%, todos em relação ao
ano de 2001. Esta fraca demanda do mercado local, foi compensado pela boa performance das
exportações, que atingiram em 2002, 37,1% das nossas vendas neste setor, contra 16,6% em 2001.
Ao final do ano, o setor voltou a crescer fortemente no Brasil, impulsionado por grandes encomendas
da Companhia Vale do Rio Doce.
Em 2002, A Iochpe-Maxion exportou um total de R$ 74,6 milhões, um crescimento de 56,0% sobre o
ano anterior. Este crescimento foi influenciado positivamente pela variação cambial e pelo
crescimento na exportação de fundidos ferroviários e negativamente pela queda do mercado
argentino e dos volumes de chassis exportados para o mercado norte- americano. Em dólares, a
exportação atingiu US$ 24,3 milhões, superando em 1,3% a performance em de 2001.

VENDAS LÍQUIDAS – JANEIRO A DEZEMBRO - R$ milhões
As vendas líquidas consolidadas apresentaram um crescimento de 10,0% em comparação ao ano
anterior. O quadro abaixo apresenta a venda líquida por empresa e consolidada.

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

Negócios

2002

2001

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

240,7
98,1
12,2
120,4
(60,2)

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

411,2

373,7

Iochpe-Maxion – Consolidado

Var.02/01
(%)
16,0%
4,8%
(31,8%)
10,0%

10,0%

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

EMPRESAS CONTROLADAS E “JOINT-VENTURES”
A Iochpe-Maxion é a holding de empresas atuantes nos setores de autopeças e equipamentos
ferroviários.
Em setembro de 2002 a empresa 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., pelo
valor simbólico de R$ 1. 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. A transação gerou um lucro nãooperacional de R$ 9,9 milhões, por conta da reversão da provisão, que refletia o patrimônio líquido
negativo apresentado pela Maxion Nacam.
Apresentamos a seguir o quadro das participações societárias relevantes, após este evento:

Iochpe-Maxion S.A.

99,9%
Maxion
Componentes
Estruturais Ltda.

98,1%
Maxion
Componentes
Automotivos S.A.

50,0%
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,
comerciais leves e tratores, o ano foi caracterizado por uma queda no mercado interno, compensada
pelos novos negócios e pela exportação. As vendas em 2002 atingiram R$ 240,7 milhões, um
crescimento de 16,0% sobre o ano anterior. No mesmo período a produção de ônibus, caminhões e
comerciais leves caiu, respectivamente 3,0%, 11,6% e 16,8%, sempre em comparação a 2001. Em
contrapartida a produção de máquinas agrícolas cresceu 17,3% em relação ano anterior. A aquisição
dos ativos da Borlem, referentes a produção de rodas agrícolas e fora de estrada gerou vendas de
R$ 16,7 milhões em 2002.

As exportações atingiram o montante de R$ 52,1 milhões, representando 21,7% das vendas totais da
controlada e um crescimento de 19,6% sobre o ano anterior. Em dólares, a exportação atingiu US$
17,2 milhões, apresentando uma redução de 13,5% em relação a performance de 2001, por conta da
forte queda da exportação de rodas para o mercado argentino e da redução dos volumes de chassis
exportados para o mercado norte-americano.
O segmento de chassis apresentou vendas de R$ 127,1 milhões em 2002, um crescimento de 2,3%
sobre 2001, enquanto que o segmento de rodas apresentou vendas de R$ 113,6 milhões, um
crescimento de 36,5% sobre 2001.
A Maxion Componentes Estruturais detém a liderança em todos os seus segmentos de atuação e os
seus principais clientes são DaimlerChrysler, Dana, Ford, General Motors, Magna (Canadá), Scania,
Volkswagen, Volvo e Workhorse (EUA).
Maxion Componentes Automotivos S.A.
A Maxion Componentes Automotivos é produtora de levantadores de vidro, fechaduras, alavancas de
freio de mão, dobradiças, tirantes, fechos, maçanetas, chaves e cilindros, pedaleiras, bombas de
água e óleo e macacos, na sua maioria para carros de passageiros. Os levantadores de vidro
respondem por 45,3% das vendas da empresa. A empresa é líder neste segmento com 41% de
participação no mercado brasileiro, assim como no segmento de alavancas de freio de mão, em que
detém 42% do mercado. Os seus principais clientes são Fiat, Ford, General Motors e Volkswagen.
A produção brasileira de automóveis e comerciais leves, principal mercado de atuação da Maxion
Componentes Automotivos, apresentou uma queda de 1,6% em relação ao ano anterior. O ano
iniciou com fraca demanda para este segmento, havendo uma recuperação no último trimestre do
ano. As vendas de R$ 98,1 milhões durante 2002 representam um crescimento de 4,8% sobre 2001.
O principal fator para este crescimento foi a aquisição da linha de alavancas de freio de mão,
conjunto de pedais e macacos da Batz do Brasil S.A. que gerou vendas de R$ 6,8 milhões, a partir de
Abril de 2002.

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. Em 2002 a
Amsted-Maxion obteve vendas de R$ 120,4 milhões e teve como principais clientes ALL, Amsted,
Caterpillar, Companhia Vale do Rio Doce, Ferronorte, Ferrovia Centro Atlântica e MRS.
O ano de 2002 foi marcado pela reorganização societária do setor ferroviário brasileiro, influenciando
negativamente a demanda por equipamentos ferroviários. Para fazer frente a este cenário, a AmstedMaxion promoveu o crescimento dos seus contratos de exportação de fundidos ferroviários e
industriais que foi responsável por 37,1% das vendas líquidas de 2002, frente a 16,6% em 2001. As
exportações totalizaram R$ 44,7 milhões em 2002, representando um crescimento de 145,6% em
relação a 2001. Em dólares, este crescimento foi de 76,9%.
Ao final do ano o setor apresentou uma forte recuperação, com a assinatura de novos contratos
totalizando R$ 205,4 milhões, destacando-se o contrato de fornecimento de vagões ferroviários para
a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD).

Comentário Financeiro
Visando um melhor entendimento do comparativo dos resultados anuais da Iochpe-Maxion, o quadro
a seguir apresenta além dos resultados reais, um resultado pró-forma do ano 2000 considerando a
exclusão dos resultados advindos dos negócios vendidos ou cindidos naquele ano e em Janeiro de
2001: 50% remanescentes da Maxion International Motores, IISA Fruticultura e Reflorestamento e
50% da Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários.

R$ milhões
Vendas líquidas consolidadas
Lucro bruto
% Vendas líquidas
Res. oper. Antes desp. financeiras
(EBIT)
% vendas líquidas
Despesas financeiras líquidas
Variação cambial líquida
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 endiv. Líquido/EBITDA

2002

2001

411,2
90,0
21,9%

373,7
80,1
21,4%

40,1
9,8%
(40,4)
(14,0)
(14,3)

27,1
7,3%
(29,4)
(11,8)
(14,1)

6,4

67,6

(7,9)
(16,3)
(24,2)
72,6
17,7%
105,7
1,5x

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

Pró-Forma
353,7
71,5
20,2%
23,9
6,8%

53,0
15,0%

2000
Real
624,0
115,7
18,5%
46,3
7,4%
(46,7)
(9,5)
(9,9)
(6,6)
35,0
7,1
25,6
(12,0)
13,6
88,7
14,2%
194,8
2,2x

O desempenho operacional antes das despesas financeiras em 2002 foi superior ao registrado no
ano anterior, por conta do crescimento de 10% das vendas líquidas, da manutenção das margens
operacionais no mesmo patamar de 2001, mesmo com as pressões de custos por conta da
desvalorização cambial e da inflação decorrente e da reversão de provisões sobre processos judiciais
extintos.
O resultado operacional (EBIT) atingiu R$ 40,1 milhões, um crescimento de 48,0% sobre o ano
anterior, representando 9,8% sobre a venda líquida (7,3% em 2001). A Geração de Caixa Bruta
(EBITDA) apresentou um aumento de 25,4% sobre o ano anterior, chegando a R$ 72,6 milhões ou
17,7% da venda líquida (15,5% em 2001).
O resultado líquido foi um prejuízo de R$ 24,2 milhões, influenciado pelas despesas financeiras,
despesas relacionadas à variação cambial e despesas de Imposto de Renda e Contribuição Social,
decorrentes de diferenças temporárias e da reversão de créditos tributários e que atingiram R$ 17,5
milhões. Vale ressaltar que 93% desta despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social em 2002,
não representou desembolso efetivo.
Os investimentos da Companhia, geraram um desembolso de R$ 37,0 milhões em 2002, fortemente
influenciado pela aquisição de novos negócios, que respondeu por R$ 20,3 milhões. O
desenvolvimento de novos produtos e a modernização do parque industrial atingiu R$ 16,7 milhões
em 2002, abaixo dos R$ 18,8 milhões desembolsados em 2001.

Liquidez e Endividamento
O endividamento líquido consolidado de R$ 65,1 milhões em Dezembro de 2001 passou para R$
105,7 milhões ao final de 2002, devido aos investimentos realizados, ao impacto negativo da variação
cambial incorrida durante o ano e ao pagamento de R$ 9,8 milhões de dividendos relativo ao
exercício de 2001, desembolsado em Julho de 2002.
Ao final de 2002, a exposição cambial líquida da Iochpe-Maxion, considerando todos os passivos e
ativos em moeda estrangeira atingiu uma posição ativa de US$ 4,5 milhões.
As disponibilidades financeiras consolidadas, ao final de dezembro de 2002, atingiram R$ 27,9
milhões, sendo R$ 19,8 milhões no curto prazo e R$ 8,1 milhões aplicados em ativos financeiros de
longo prazo. O endividamento bancário bruto consolidado atingiu, na mesma data, o montante de R$
133,6 milhões, sendo R$ 82,1 milhões no curto prazo e R$ 51,5 milhões registrados no longo prazo.
Vale ressaltar que em Novembro de 2002, a Iochpe-Maxion liquidou integralmente, no vencimento e
com suas disponibilidades financeiras, a sua emissão de Eurobônus no valor de US$ 50 milhões,
reduzindo substancialmente o seu endividamento bruto, bem como as disponibilidades financeiras.

Mercado de Capitais
Foram realizados 746 negócios com ações da Iochpe-Maxion na Bolsa de Valores de São Paulo
(BOVESPA) durante 2002, atingindo o volume de cerca de 238,3 milhões de ações, ou um volume
financeiro de R$ 6,5 milhões. As ações preferenciais da Iochpe-Maxion fecharam o ano cotadas a R$
25,00 por lote de mil e o valor patrimonial em 31 de dezembro de 2002 era de R$ 58,85 por lote de
mil.
Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 19 de Setembro de 2002 os acionistas aprovaram
o cancelamento de 48.400.000 ações preferenciais que representavam a totalidade das ações
mantidas em tesouraria, passando o capital social a ser dividido em 2.661.615.270 ações, sendo
921.429.894 ações ordinárias e 1.740.185.376 ações preferenciais.
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.
Em atendimento à Instrução nº 381 da Comissão de Valores Mobiliários, informamos que durante o
exercício de 2002, a Iochpe-Maxion e suas controladas, contrataram serviços de consultoria
tributária, fiscal e societária, no valor de R$ 41.400 junto à PriceWaterhouseCoopers Auditores
Independentes. Este valor representa cerca de 16% dos honorários dos serviços de auditoria externa.
A Iochpe-Maxion em discussão com os seus auditores independentes, concluiu que estes serviços
prestados não afetaram a independência e a objetividade destes, 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.

A Administração

RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
BALANÇO PATRIMONIAL
MILHARES DE REAIS
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e bancos
Aplicações financeiras
Clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outras contas

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

PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado
Diferido

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

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Financiamentos
Debêntures
Outras contas

MINORITÁRIOS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas
Prejuízos acumulados

TOTAL PASSIVO

Dez/02

Dez/01

12.485
7.274
61.923
55.368
9.102
17.454
163.606

7.935
148.549
47.365
32.423
11.858
5.325
253.455

8.141
6.470
49.575
17.147
81.333

8.208
6.174
76.352
17.675
108.409

11.983
124.526
17.840
154.349

15.441
117.894
21.717
155.052

399.288

516.916

Dez/02

Dez/01

61.304
29.797
20.847
7.959
2.402
32.305
154.614

170.658
21.371
3.304
8.992
6.001
30.071
240.397

11.667
39.790
36.069
87.526

6.283
49.511
40.841
96.635

512

(1.917)

161.463

161.463
20.338

(4.827)
156.636

181.801

399.288

516.916

RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
MILHARES DE REAIS

Vendas líquidas
(-) Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto

Janeiro a Dezembro
2002
2001
411.224
373.705
(321.238)
(293.596)
89.986

80.109

(30.337)
(28.487)
8.857
(49.967)

(24.096)
(30.470)
1.471
(53.095)

40.019

27.014

Despesas financeiras líquidas

(54.353)

(41.248)

Resultado operacional

(14.334)

(14.234)

6.368

67.705

(7.966)

53.471

Impostos (IR/CS) participações

(16.269)

(28.745)

Resultado líquido

(24.235)

24.726

72.642

57.922

DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas com vendas
Despesas administrativas / gerais
Outras operacionais

Resultado operacional antes das desp. fin.

Resultado não operacional
Resultado antes do IR/CS e participações

EBITDA

