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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2005
A Iochpe-Maxion apresentou um lucro líquido de R$72,1 milhões (lucro por ação de R$1,355), um aumento de 41,9%
em relação aos R$50,8 milhões (lucro por ação de R$0,955 ajustado pró-forma para o grupamento de ações ocorrido
em 2005) apresentados no ano anterior. O destaque foi o crescimento da receita operacional líquida, resultado da
expansão da exportação de equipamentos ferroviários e fundidos industriais para o mercado norte-americano, do
crescimento do mercado nacional de equipamentos ferroviários e do aumento da produção brasileira de veículos
comerciais, impulsionada pelas exportações das montadoras. Também cabe destacar a valorização do Real, que
afetou a rentabilidade das exportações, reduzindo a margem bruta em relação a 2004.
A receita operacional líquida consolidada atingiu R$1.494,0 milhões, um aumento de 36,0% em relação ao ano
anterior. O lucro bruto chegou a R$288,7 milhões, um crescimento de 26,9%, o lucro operacional (EBIT) atingiu
R$177,6 milhões, uma evolução de 40,2%, enquanto o EBITDA chegou a R$204,7 milhões, um crescimento de
31,7%, sempre em relação ao ano anterior.
Mercado Interno
A produção brasileira de veículos apresentou crescimento em todos os seus segmentos, principalmente por conta
da expansão das exportações. A exceção foi a redução na produção de máquinas agrícolas, por conta da forte
desaceleração do mercado nacional. O quadro a seguir resume o comportamento da produção e a exportação
brasileira de veículos nos períodos indicados.
Em mil unidades, exceto variação
Segmento
Automóveis
Utilitários
Caminhões
Ônibus
Total veículos
Máquinas agrícolas

2005
1.930,6
365,7
116,1
35,2
2.447,6
52,9

Produção Brasileira
2004
Var. (%)
1.756,6
9,9%
318,4
14,9%
107,0
8,5%
28,7
22,6%
2.210,7
10,7%
69,4
(23,8%)

2005
606,1
155,5
37,0
18,9
817,6
30,7

2004
497,3
114,0
25,4
12,9
649,6
31,0

Exportação
Var. (%)
21,9%
36,5%
46,0%
46,3%
25,9%
(1,0%)

Fonte: Anfavea

O setor ferroviário apresentou um bom crescimento, impulsionado principalmente pela demanda por vagões ferroviários de
carga. O quadro a seguir resume o comportamento da demanda no mercado ferroviário brasileiro nos períodos indicados.
Segmento
Vagões de carga (unid.)
Fundidos Ferroviários (t)
Rodas Ferroviárias (unid.)

2005
7.270
5.100
48.231

2004
5.642
3.386
41.595

Var. (%)
28,9%
50,6%
16,0%

Fonte: Estimativa Amsted-Maxion

Mercado Externo
Em 2005, as exportações atingiram US$96,0 milhões, ou R$231,4 milhões, um crescimento em Dólares de 103,0%,
ou 60,6% em Reais, em relação ao ano anterior. Os principais destinos da exportação consolidada em valor foram:
EUA com 46%; América Latina com 25%; Canadá/México com 11%; África/Oriente Médio com 11%; Europa com 7%
e Ásia/Oceania com 1%. As participações no valor da exportação consolidada por produto foram: rodas rodoviárias
com 37%, equipamentos ferroviários com 53% e chassis com 10%.
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Receita Operacional Líquida
O quadro a seguir apresenta a receita operacional líquida por empresa/divisão, no mercado interno e no mercado
externo nos períodos indicados.

Empresa/Divisão
Maxion Sistemas Automotivos – Divisão Rodas e Chassis

Maxion Sistemas Automotivos – Divisão Componentes Automotivos

Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários

(-) Ajustes de consolidação: 50% da Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos
Ferroviários

Iochpe-Maxion – Consolidado

Empresas Controladas e “Joint Ventures”
Maxion Sistemas Automotivos Ltda. –
Divisão Rodas e Chassis
Em 2005, a Divisão Rodas e Chassis, atuante
principalmente nos segmentos de caminhões,
ônibus, utilitários e máquinas agrícolas, obteve uma
receita operacional líquida de R$809,3 milhões, um
crescimento de 29,2% sobre 2004, respondendo por
54,2% da receita operacional líquida consolidada.
Esse crescimento decorreu do aumento da produção
nacional de caminhões, ônibus e utilitários (ver detalhes
na seção “Mercado Interno”).
A receita operacional líquida no segmento de Chassis
atingiu R$463,4 milhões, um crescimento de 42,5%
sobre 2004, enquanto no segmento de Rodas chegou a
R$345,9 milhões, um crescimento de 14,8% em relação
ao ano anterior. A exportação representou 13,4% da
receita operacional líquida da Divisão e atingiu US$44,9
milhões, um crescimento de 39,4% sobre o ano anterior
em Dólares, destacando-se a venda de rodas para o
mercado norte-americano.

Mercado
Interno
Externo
Total
Interno
Externo
Total
Interno
Externo
Total
Interno
Externo
Total
Interno
Externo
Total

2005
700,9
108,4
809,3
91,7
0,6
92,3
940,1
244,8
1.184,9
(470,1)
(122,4)
(592,5)
1.262,6
231,4
1.494,0

2004
526,9
99,5
626,4
148,9
0,6
149,5
557,4
88,1
645,5
(278,7)
(44,1)
(322,8)
954,5
144,1
1.098,6

Var. %
2005/2004
33,0%
8,9%
29,2%
(38,4%)
(38,3%)
68,7%
177,9%
83,6%

32,3%
60,6%
36,0%

Maxion Sistemas Automotivos Ltda. –
Divisão Componentes Automotivos
Em 2005, a Divisão Componentes Automotivos,
produtora de fechaduras, fechos, maçanetas, chaves
e cilindros, alavancas de freio de mão, dobradiças e
pedaleiras, entre outros produtos, primordialmente para
automóveis, obteve uma receita operacional líquida de
R$92,3 milhões, uma redução de 38,3% sobre 2004,
respondendo por 6,2% da receita operacional líquida
consolidada. Essa redução decorreu da venda dos ativos
relacionados ao negócio de levantadores de vidro,
ocorrida em 2004. Este negócio representou 50% da
receita operacional líquida da Divisão naquele ano.
Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos
Ferroviários S.A.
A Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos
Ferroviários, produtora de vagões ferroviários de carga,
rodas e fundidos ferroviários e industriais, é uma “joint
venture” da Iochpe-Maxion com a Amsted Industries,
empresa líder na produção de rodas e fundidos
ferroviários no mercado norte-americano.
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Em 2005, obteve uma receita operacional líquida de
R$1.184,9 milhões, um crescimento de 83,6% sobre
2004. Este crescimento foi impulsionado pela maior
demanda por vagões ferroviários de carga, resultando na
venda de 6.455 vagões em 2005, contra 4.225 vagões em
2004. Outro fator importante foi o crescimento de 232%
das exportações, em Dólares, que atingiram US$101,6
milhões (US$30,1 milhões em 2004) com destaque para
a venda de fundidos ferroviários e industriais para os
clientes ASF-Amsted (EUA) e Caterpillar (EUA).
A carteira de pedidos de vagões da Amsted-Maxion
ao final de 2005 atingiu 3.081 unidades para entregas
ao longo de 2006, representando vendas de cerca de
R$600 milhões.
Comparação dos Resultados de 2005 e 2004
Venda Líquida
A venda líquida consolidada atingiu R$1.494,0
milhões em 2005, um avanço de 36,0% em relação
aos R$1.098,6 milhões apresentados no mesmo
período do ano anterior. Este desempenho é resultado
do crescimento das exportações de equipamentos
ferroviários e fundidos industriais, da expansão do
mercado nacional de equipamentos ferroviários
e da produção brasileira de veículos comerciais,
impulsionada pelas exportações das montadoras.
Custo dos Produtos Vendidos
O custo dos produtos vendidos foi de R$1.205,4
milhões em 2005 (80,7% da receita operacional líquida
consolidada), um aumento de 38,4% sobre os R$871,1
milhões apresentados no mesmo período de 2004
(79,3% da receita operacional líquida consolidada).
O principal fator para esse crescimento foi o aumento
do volume de produtos vendidos e o correspondente
aumento da quantidade consumida de matérias-primas.
Lucro Bruto
O lucro bruto atingiu R$288,7 milhões em 2005, um
aumento de 26,9% em relação ao mesmo período de 2004,
quando o lucro bruto totalizou R$227,5 milhões. A margem
bruta totalizou 19,3% em 2005, contra 20,7% em 2004.
Esta redução da margem bruta decorre principalmente
da redução da margem nas exportações, em razão da

valorização do real ante o dólar (câmbio médio de R$2,43
em 2005, contra R$2,92 no mesmo período de 2004).
Despesas Operacionais
As despesas operacionais atingiram R$111,1 milhões
em 2005 (7,4% da receita operacional líquida
consolidada), um aumento de 10,2% em relação a 2004,
quando as nossas despesas operacionais totalizaram
R$100,8 milhões (9,2% da receita operacional líquida
consolidada). A redução das despesas operacionais
em relação à receita operacional líquida consolidada
reflete principalmente a absorção do crescimento
das receitas pelas despesas fixas. O crescimento do
valor absoluto das despesas operacionais decorre do
crescimento das vendas e o conseqüente aumento das
despesas comerciais (fretes, comissões e royalties),
assim como dos aumentos salariais decorrentes dos
dissídios coletivos.
As outras despesas operacionais atingiram R$2,4
milhões em 2005, contra R$6,6 milhões em 2004, por
conta de complementação de provisão relacionada a
contencioso tributário.
Resultado Operacional antes das Despesas
Financeiras (EBIT)
O EBIT atingiu R$177,6 milhões em 2005 (11,9%
da receita operacional líquida consolidada), contra
R$126,7 milhões em 2004 (11,5% da receita
operacional líquida consolidada). Veja explicações nas
seções “Lucro Bruto” e “Despesas Operacionais”.
Despesa Financeira Líquida
A despesa financeira líquida atingiu R$37,1 milhões em
2005, um crescimento de 13,9% em relação ao mesmo
período de 2004, quando nossa despesa financeira
líquida totalizou R$32,6 milhões. Este acréscimo
decorreu do aumento do endividamento bancário
líquido, que passou de R$101,9 milhões em dezembro
de 2004 para R$124,9 milhões em dezembro de 2005
(vide seção “Liquidez e Endividamento”).
Resultado Não-Operacional
Em 2005, o resultado não-operacional foi negativo
em R$20,3 milhões, contra um resultado negativo de
R$20,6 milhões no mesmo período de 2004.
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Imposto de Renda e Contribuição Social
O imposto de renda e a contribuição social atingiram
R$48,0 milhões em 2005, um aumento de 111,4% em
relação ao mesmo período de 2004, quando o imposto de
renda e a contribuição social totalizaram R$22,7 milhões.
O imposto de renda e a contribuição social em 2004
foram reduzidos em R$13,6 milhões devido à constituição
de imposto de renda diferido e aproveitamento de
prejuízos fiscais decorrentes de reestruturação societária
e operacional realizada no terceiro trimestre daquele ano.
Resultado Líquido
O lucro líquido atingiu R$72,1 milhões em 2005, um
crescimento de 41,9% em comparação ao lucro de
R$50,8 milhões em 2004.
Geração de Caixa Bruta (EBITDA)
A tabela a seguir apresenta a conciliação do EBITDA
nos períodos indicados.

Lucro líquido
Imposto de renda e contribuição social
Resultado não-operacional
Despesas financeiras líquidas
Depreciação e amortização
Amortização de ágio
EBITDA

2005
72,1
48,0
20,3
37,1
27,1
204,7

2004
50,8
22,7
20,6
32,6
26,7
2,0
155,5

Var. (%)
41,9%
111,2%
(1,4%)
13,9%
1,5%
31,7%

O EBITDA em 2005 atingiu R$204,7 milhões, um
aumento de 31,7% em relação ao valor de R$155,5
milhões apresentado em 2004. A margem EBITDA
atingiu 13,7% em 2005, uma redução em relação
a 2004, quando a margem EBITDA atingiu 14,2%,
principalmente devido à redução da margem nas
exportações (ver explicação na seção “Lucro Bruto”).
Fluxo de Caixa, Liquidez e Endividamento
Fluxo de Caixa
Atividades Operacionais
O caixa gerado pelas atividades operacionais totalizou
R$61,0 milhões em 2005 (R$104,7 milhões em
2004), impactado pelo aumento do capital de giro,
resultante do crescimento da receita operacional
líquida consolidada, em especial das exportações

e pela redução dos adiantamentos de clientes em
R$24,4 milhões em relação a 2004.
Atividades de Investimento
O caixa utilizado em atividades de investimento chegou
a R$84,0 milhões em 2005 (R$54,3 milhões em 2004) e
foram destinados à aquisição de máquinas, equipamentos
e instalações para modernização e ampliação da
capacidade produtiva, destacando-se a aquisição da
fábrica de montagem de vagões ferroviários de carga de
Hortolândia, que anteriormente era arrendada.
Atividades de Financiamento
O caixa gerado nas atividades de financiamento totalizou
R$1,1 milhões em 2005 (R$10,9 milhões gerados em
2004). Os dividendos atingiram R$16,1 milhões em
2005, sendo que não houve pagamento de dividendos
em 2004. A amortização de principal e o pagamento de
juros de empréstimos e debêntures atingiram R$289,9
milhões em 2005 ante R$222,7 milhões em 2004. Foram
tomados empréstimos totalizando R$305,2 milhões em
2005, contra R$251,7 milhões em 2004.
Liquidez e Endividamento
A disponibilidade financeira bruta consolidada atingiu
R$52,0 milhões ao final de 2005 registrados na totalidade
no curto prazo, com as aplicações financeiras em Dólares
representando cerca de 8,8% da disponibilidade total.
O endividamento bancário bruto consolidado atingiu
R$176,9 milhões ao final de 2005, sendo R$79,2
milhões no curto prazo e R$97,7 milhões registrados
no longo prazo. Os principais indexadores deste
endividamento são a TJLP com 64% do valor bruto
total, seguida pelo dólar com 33% e IGP-M com 3%.
O endividamento bancário líquido consolidado atingiu
R$124,9 milhões ao final de 2005, em relação a
R$101,9 milhões ao final de 2004. A relação entre este
valor e o EBITDA ficou em 0,6x em 2005, equivalente à
relação de 0,6x de 2004. A posição do endividamento
bancário líquido consolidado ao final de 2005 foi
favorecida em R$32,6 milhões (favorecimento de
R$43,0 milhões ao final de 2004), por conta do ingresso
de antecipações relativas aos contratos de venda de vagões
ferroviários de carga para entrega no ano subseqüente (vide
seção “Fluxo de Caixa” para as razões deste crescimento).
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Mercado de Capitais
Governança Corporativa
Em novembro de 2005, a Companhia aderiu ao Nível 1
de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa
da Bovespa. Durante o ano foram implementados dois
novos comitês de assessoramento ao Conselho de
Administração: o Comitê de Remuneração Variável e
o Comitê de Auditoria. Também foram estabelecidos
o Código de Ética e o Procedimento de Manifestações
Relativo a Práticas Contábeis, que permite o envio
de manifestações internas e externas anônimas e
confidenciais, por meio do site ou correio.
Negociação em Bolsa
As ações preferenciais encerraram o ano cotadas a
R$19,00, com valorização de 27,5% em 2005, enquanto as
ações ordinárias tiveram alta de 6,0%, cotadas a R$12,98.
No mesmo período o IBR-X – índice das cem ações mais
negociadas na Bovespa – apresentou uma alta de 37,3%.
Ao final de 2005 a capitalização em bolsa da Iochpe-Maxion
(market cap) totalizou R$900,5 milhões, o valor patrimonial
por ação atingiu R$4,32 e a relação entre o preço da ação
preferencial e o lucro líquido por ação ficou em 14x .
No ano de 2005, a Iochpe-Maxion apresentou um
volume médio diário de negociação na Bolsa de Valores
de São Paulo (Bovespa: MYPK3 e MYPK4) de R$443,4
mil (R$416,2 mil em 2004) e número médio de negócios
diários de 18 negócios (23 negócios em 2004).
Dividendos
A Administração propôs à Assembléia
Geral Ordinária de Acionistas
a distribuição de dividendos no
valor de R$28,4 milhões (R$16,1
milhões em 2004), sendo
R$0,501355109 por ação
ordinária e R$0,551490620 por

ações preferenciais, representando um yield de 3,86%
e 2,90%, respectivamente, com base nas cotações
das ações ao final de 2005. O Estatuto Social da
Iochpe-Maxion prevê a distribuição de 37% do lucro
líquido (descontado o eventual prejuízo acumulado de
exercícios anteriores) e a distribuição de um adicional
de 10% para cada ação preferencial em relação a cada
ação ordinária.
Oferta Pública Secundária
Como evento subseqüente, em 11 de janeiro de 2006,
foi publicado aviso ao mercado referente à oferta
pública secundária de ações preferenciais de emissão
da Iochpe-Maxion, ofertadas por BNDESPAR, FPS e
Fundo Sinergia, com as características da oferta e o
seu cronograma estimado.
Instrução CVM no 381
Em atendimento à Instrução nº 381 da Comissão de
Valores Mobiliários, informamos que durante o exercício
de 2005, a Iochpe-Maxion e suas controladas contrataram
serviços não relacionados à auditoria externa (consultas
relacionadas à interpretação da legislação fiscal e
societária e treinamentos) no montante consolidado de
R$17 mil com prazos de duração inferiores a um ano, que
representaram 4,7% do valor dos honorários consolidados
relacionados à auditoria das demonstrações financeiras.
A Iochpe-Maxion e suas controladas 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.
Site de Relações com Investidores
O site de relações com investidores da Iochpe-Maxion (www.
iochpe-maxion.com.br) contém demonstrações financeiras,
apresentações e releases, entre outras informações.

A Administração
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RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
BALANÇO PATRIMONIAL (R$ mil)

ATIVO
Circulante
Disponibilidades
Clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outras contas
Realizável a Longo Prazo
Clientes
Impostos a recuperar
Imposto de renda diferido
Outras contas
Permanente
Investimentos
Imobilizado
Diferido

PASSIVO
Circulante
Financiamentos e debêntures
Fornecedores
Salários, encargos e outros
Impostos a recolher
Provisões diversas
Outras contas
Exigível a Longo Prazo
Financiamentos e debêntures
Provisões diversas
Outras contas
Minoritários
Patrimônio Líquido
Capital social
Reservas de lucros

Dez/05

Dez/04

51.962
151.733
142.494
6.130
22.842
375.161

73.926
122.538
149.353
18.779
23.060
387.656

3.890
21.361
32.353
9.810
67.414

5.220
12.945
40.090
9.053
67.308

369
229.123
2.864
232.356
674.931

509
171.568
4.171
176.248
631.212

Dez/05

Dez/04

79.195
66.557
30.672
3.891
13.360
89.997
283.672

116.846
68.305
25.931
13.268
13.759
106.789
344.898

97.694
46.866
16.586
161.146
182

58.983
38.032
2.899
99.914
167

161.463
68.468
229.931
674.931

161.463
24.770
186.233
631.212
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RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (R$ mil)
2005
1.494.029
(1.205.374)

2004
1.098.597
(871.084)

288.655

227.513

(65.452)
(43.241)
(2.357)
(111.050)

(55.339)
(38.874)
(6.586)
(100.799)

Lucro antes das despesas financeiras

177.605

126.714

Despesas financeiras líquidas

(37.118)

(32.578)

Lucro operacional

140.487

94.136

Resultado não-operacional

(20.272)

(20.570)

Lucro antes do IR/CS e participações

120.215

73.566

Impostos (IR/CS) e participações

(48.084)

(22.740)

Lucro líquido

72.131

50.826

204.724

155.478

Vendas líquidas
(-) Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Despesas operacionais
Despesas com vendas
Despesas administrativas e gerais
Outras operacionais

EBITDA

