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Santa Bárbara d’Oeste, SP, 23 de julho de 2008 – Indústrias Romi S.A. (Bovespa: ROMI3), líder nacional nos
mercados de Máquinas-Ferramenta e Máquinas para Plásticos, anuncia seus resultados do segundo trimestre de
2008 (2T08). As informações operacionais e financeiras da Companhia, exceto quando indicadas de outra forma, são
consolidadas em IFRS e os valores monetários estão expressos em Reais.

Receita Operacional Líquida atinge R$ 177,3 milhões
no 2T08 e cresce 15,7% em relação ao 2T07

Destaques
� Evolução da Receita Operacional Líquida em 15,7% no  2T08, em relação ao

2T07, decorrente do crescimento da atividade industrial.

� Crescimento no volume de vendas de todas as Unidade s de Negócios, com
destaque para o aumento de 18,4% da unidade de Máquinas-Ferramenta.

� Exportações em dólares crescem 40,4% no 2T08 em rel ação ao 2T07,
demonstrando a competitividade da Companhia no mercado externo.

� Crescimento de 24,5% na entrada dos pedidos de Máqu inas-Ferramenta no 2T08
em relação ao 2T07 , mostrando continuidade da atividade econômica.

� Investimentos em imobilizado totalizaram R$ 31,2 mi lhões  no 1S08 , um
crescimento de 150% em relação ao 1S07, decorrente da implementação dos planos
de expansão de capacidade e modernização do parque fabril.

EBITDA = lucro líquido menos o resultado financeiro, impostos, depreciação e amortização.

A partir de 31/12/2007 a Companhia passou a reportar suas Demonstrações Financeiras no padrão contábil IFRS. Na
tabela acima, os números referentes a 2007, que anteriormente haviam sido divulgados no padrão BRGAAP, foram
adequados ao padrão IFRS, visando permitir a comparação entre os períodos.

ROMI - Consolidado - IFRS Trimestral Acumulado

Valores em R$ mil 2T07 2T08 Var. % 1S07 1S08 Var. %

Volume de Vendas
Máquinas-Ferramenta (unidades) 549          650          18,4      1.070       1.168       9,2        
Máquinas para Plásticos (unidades) 97            104          7,2        153          185          20,9      
Fundidos e Usinados (toneladas) 5.338       5.669       6,2        9.912       11.243     13,4      

Receita Operacional Líquida 153.233   177.263   15,7      278.644   330.119   18,5      
margem bruta (%) 44,4% 41,5% 43,1% 40,8%
Lucro Operacional (EBIT) 31.306     33.164     5,9        52.886     58.004     9,7        
margem operacional (%) 20,4% 18,7% 19,0% 17,6%
Lucro Líquido 35.791     32.743     (8,5)       54.593     58.679     7,5        
margem líquida (%) 23,4% 18,5% 19,6% 17,8%
EBITDA 34.197     36.680     7,3        58.394     65.006     11,3      
margem EBITDA (%) 22,3% 20,7% 21,0% 19,7%
Investimentos 6.506       22.921     12.480     31.220     
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A Romi  é empresa líder entre os fabricantes nacionais de Máquinas-Ferramenta e
Máquinas para Plásticos. Detém, também, participação importante no mercado de
Fundidos e Usinados. Os principais segmentos consumidores dos produtos da empresa
são o automobilístico e de autopeças, bens de capital e bens de consumo em geral.

A empresa conta com nove unidades fabris, sendo três de montagem final de máquinas
industriais, uma fundição, uma de ferramentas de alta precisão, duas de usinagem de
componentes, uma para fabricação de componentes de chapa e uma divisão para
montagem de painéis eletrônicos. A capacidade instalada de produção de máquinas
industriais é de aproximadamente 3.640 máquinas/ano e a de fundidos é de
aproximadamente 40.000 toneladas/ano.

A Unidade de Negócio Máquinas-Ferramenta, que respondeu por 64,8% da receita do
2T08, compreende as linhas de Tornos Convencionais, Tornos a CNC (controle numérico
computadorizado), Centros de Usinagem e Ferramentas de Alta Precisão Romicron®. A
unidade de Fundidos e Usinados e a unidade de Máquinas para Plásticos, que congrega
máquinas injetoras e máquinas sopradoras, contribuíram com 18,4% e 16,8%,
respectivamente, da receita do período.

Conjuntura

As expectativas dos analistas econômicos, para o ano de 2008, apontam para um
crescimento do PIB de aproximadamente 4,8%. O cenário atual indica uma forte pressão
inflacionária, o que tem levado o Banco Central a se utilizar dos instrumentos de política
monetária, principalmente o aumento da taxa básica de juros.

Os negócios da Companhia têm como principais drivers de crescimento o desempenho do
PIB industrial e do consumo, os quais podem ser desacelerados com uma política
monetária mais restritiva.

Em relação à política cambial, o Real continuou se valorizando frente ao dólar americano
no segundo trimestre (apreciação de 9,0%), acumulando valorização de 10,1% no
primeiro semestre do ano, o que impõe desafios adicionais à Companhia, em função da
sua exposição à competição dos produtos concorrentes importados.

As matérias-primas derivadas do minério de ferro sofreram forte reajuste de preços no
primeiro semestre de 2008, o que resultou em pressão nos custos industriais da
Companhia, principalmente na unidade de Fundidos e Usinados. A Companhia está
atenta a esse fenômeno e está, gradualmente, repassando esses aumentos de custo aos
preços de venda.

Mercado
Os principais segmentos atendidos pela Companhia mantiveram-se ativos no 2T08. As
principais vantagens competitivas da Companhia no mercado interno – produtos com
tecnologia de ponta, rede própria de distribuição no país, assistência técnica permanente,
disponibilização de financiamento atrativo aos seus clientes e curto prazo de entrega dos
seus produtos – permitiram à Companhia apresentar um crescimento das vendas em linha
com o planejado para o ano de 2008.

Entrada de Pedidos (valores brutos, com impostos)

A entrada de pedidos no 2T08 apresentou um crescimento de 13,8% em relação ao 2T07.

CONJUNTURA

PERFIL
CORPORATIVO

MERCADO

Entrada de Pedidos (R$ mil) 2T07 2T08 Var.%
Máquinas-Ferramenta 135.733      168.928      24,5       
Máquinas para Plásticos 50.516        49.726        (1,6)        
Fundidos e Usinados 33.675        31.727        (5,8)        
Total 219.924      250.381      13,8       
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Assim como no primeiro trimestre de 2008, a unidade de Máquinas-Ferramenta
evidenciou um crescimento mais vigoroso, refletindo o bom desempenho da economia
doméstica, notadamente nos setores industriais e de serviços

A Companhia entende que este desempenho pode ser considerado normal, em vista do
estágio atual da atividade industrial e da paridade cambial do Real.

Em relação ao trimestre imediatamente anterior, a entrada de pedidos no 2T08
apresentou um aumento de 19,9%, com destaque de crescimento nas unidades de
Máquinas-Ferramenta e de Máquinas para Plásticos refletindo o bom desempenho
comercial na Feira Internacional da Mecânica, ocorrida no mês de maio passado. A
diminuição nos valores dos pedidos de fundidos e usinados decorreu do processo de
renegociação de preços de venda ao longo do trimestre, levando alguns clientes a
retardarem a colocação de pedidos. A Companhia entende que esse fenômeno pode ser
considerado como normal, nessas circunstâncias.

Carteira de Pedidos (valores brutos, com impostos, no final de cada per íodo)

A carteira de pedidos no final do 2T08 registrou um aumento de 9,2% diante do mesmo
período do ano anterior, quando a Companhia já havia classificado o desempenho como
acima das expectativas. Destaca-se o crescimento apresentado na unidade de Máquinas-
Ferramenta, evidenciando que as oportunidades que se apresentaram foram capturadas
de maneira eficiente pela Companhia.

Os valores da carteira de pedidos, quando comparados com o trimestre imediatamente
anterior, evidenciam um desempenho 15,7% superior, variação que está alinhada com a

Distribuição da Entrada de Pedidos (2T08)
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Ferramenta
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para Plástico

20%

Fundidos e 
Usinados
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Distribuição dos Pedidos em Carteira (2T08)

Máquinas-
Ferramenta
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Máquinas
para
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Fundidos e
Usinados
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Entrada de Pedidos (R$ mil) 1S07 1S08 Var.%
Máquinas-Ferramenta 243.182       301.553       24,0        
Máquinas para Plásticos 82.578         84.096         1,8          
Fundidos e Usinados 74.440         73.492         (1,3)         
Total 400.200       459.141       14,7        

Entrada de Pedidos (R$ mil) 1T08 2T08 Var.%
Máquinas-Ferramenta 132.625       168.928       27,4        
Máquinas para Plásticos 34.370         49.726         44,7        
Fundidos e Usinados 41.765         31.727         (24,0)       
Total 208.760       250.381       19,9        

Carteira de Pedidos (R$ mil) 2T07 2T08 Var.%
Máquinas-Ferramenta 115.159      145.757      26,6
Máquinas para Plásticos 47.490        48.770        2,7
Fundidos e Usinados 39.828        26.558        (33,3)      
Total 202.477      221.085      9,2

Carteira de Pedidos (R$ mil) 1T08 2T08 Var.%
Máquinas-Ferramenta 108.954       145.757       33,8
Máquinas para Plásticos 37.460         48.770         30,2
Fundidos e Usinados 44.664         26.558         (40,5)       
Total 191.078       221.085       15,7
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sazonalidade normal dos negócios. A queda dos valores da unidade de Fundidos e
Usinados reflete o que foi comentado no tópico Entrada de Pedidos.

Observação: Os valores da carteira de pedidos não incluem peças, serviços e revendas.

Receita Operacional Líquida

A Receita Operacional Líquida Consolidada registrada pela Companhia no 2T08 atingiu
R$ 177,3 milhões, sendo superior em 15,7% à obtida no segundo trimestre de 2007. Este
crescimento deve-se, basicamente, ao bom desempenho geral de suas operações e pela
continuidade do desempenho positivo da atividade industrial no Brasil. Considerando o
acumulado nos seis primeiros meses do ano, a Receita Operacional Líquida de R$ 330,1
milhões superou em 18,5% à Receita Operacional Líquida obtida no primeiro semestre de
2007, evoluções estas dentro das expectativas da Companhia.

No 2T08, a receita no mercado externo alcançou R$ 20,4 milhões, com aumento de
17,2% em relação ao 2T07 (R$ 17,4 milhões). Apesar da apreciação do Real frente à
moeda norte-americana, a permanente atenção da Companhia aos mercados externos
permitiu às exportações no 2T08 atingirem US$ 12,5 milhões, representando crescimento
de 40,4% em relação aos US$ 8,9 milhões do 2T07. No 2T08, as exportações da
Companhia representaram 11,5% da Receita Operacional Líquida, em linha com os 11,3%
do 2T07.

Neste trimestre, os EUA continuaram a ser o maior mercado comprador dos produtos da
Companhia, com participação de 42,5% sobre o total das exportações (59% no 2T07),
seguido da Europa com 28,7% (26% no 2T07), América Latina com 24,6% (15% no 2T07),
com destaque para a Argentina que representou 14,7%, Ásia com 3,7% (0,2% no 2T07) e
África com 0,5%.

No 1S08, as exportações representaram 12,2% (US$ 24,0 milhões) em comparação com
14,3% (US$ 19,6 milhões) do 1S07. No semestre, os EUA representaram 47,8% (52,3%
no 1S07), Europa 29,0% (27,6% no 1S07), América Latina 20,7% (10,1% no 1S07), Ásia
2,2% (9,3% no 2T07) e África e Oceania 0,3% (0,7% no 1S07).

Receita Operacional Líquida (R$ mil)

Obs: Vide, no anexo I, a demonstração de resultados por Unidade de Negócio

Máquinas-Ferramenta

A Unidade de Negócio Máquinas-Ferramenta foi a que apresentou melhor desempenho
de vendas no 2T08. As vendas físicas totalizaram 650 unidades, com crescimento de
18,4% em relação ao mesmo período de 2007 (549 unidades). No 1S08 as vendas
somaram 1.168 unidades contra 1.070 unidades no 1S07, um aumento de 9,2%.

A receita líquida desta unidade no 2T08 atingiu R$ 114,9 milhões, contra R$ 96,3 milhões
no 2T07, representando um crescimento de 19,3%, evidenciando o bom momento da
economia brasileira e a competitividade dos produtos da Companhia. No acumulado do
semestre, a receita líquida atingiu R$ 211,6 milhões, um crescimento de 17,4% em
relação ao 1S07.

Os setores compradores que mais se destacaram no 2T08 continuaram a ser os de
prestação de serviços de usinagem, de máquinas e equipamentos, automobilístico e de
ferramentaria.

DESEMPENHO
OPERACIONAL

Receita Líquida Consolidada 
(R$ milhões)

153,2

177,3

2T07 2T08

Destino das Exportações (2T08)

África e 
Oceania

0,5%
América 
Latina
24,6%

Europa
28,7%

Ásia
3,7%EUA 

42,5%

15,7%

Romi - Consolidado Trimestral
Receita Operacional Líquida 2T07 2T08 Var. % 1S07 1S08 Va r. %
Máquinas-Ferramenta 96.334     114.911   19,3% 180.310   211.644   17,4%
Máquinas para Plásticos 28.727     29.802     3,7% 45.954     56.476     22,9%
Fundidos e Usinados 28.172     32.550     15,5% 52.380     61.999     18,4%
Total 153.233   177.263   15,7% 278.644   330.119   18,5%

Acumulado
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Máquinas para Plásticos

No 2T08, as vendas físicas da Unidade de Negócio Máquinas para Plásticos totalizaram
104 unidades, com crescimento de 7,2% em relação ao mesmo período de 2007 (97
unidades). No 1S08 as vendas somaram 185 unidades contra 153 unidades no 1S07, um
aumento de 20,9%.

A receita líquida desta unidade no 2T08 atingiu R$ 29,8 milhões, contra R$ 28,7 milhões
no 2T07, representando um crescimento de 3,7%. Esse desempenho ficou abaixo das
expectativas da Administração da Companhia, que atribui esse resultado a certas
restrições pontuais na sua capacidade produtiva, as quais deverão estar equacionadas ao
longo do segundo semestre de 2008. No acumulado do semestre, a receita líquida atingiu
R$ 56,5 milhões, um crescimento de 22,9% em relação ao 1S07 (R$ 46 milhões).

Os setores que apresentaram maior demanda pelos produtos desta unidade de negócio
foram o automotivo, de prestação de serviços, de embalagens, de utilidades domésticas e
de construção civil.

Fundidos e Usinados

No 2T08, as vendas desta unidade somaram 5.669 toneladas, com aumento de 6,2%
sobre o mesmo período de 2007. No acumulado de seis meses, as vendas atingiram
11.243 toneladas, 13,4% acima do 1S07.

Este desempenho se reflete no aumento da receita líquida em 15,5% no 2T08, que atingiu
o valor de R$ 32,6 milhões (R$ 28,2 milhões no 2T07), Adicionalmente, o repasse parcial
aos preços de venda, dos aumentos de custo de matérias-primas, também contribuiu para
o aumento da receita líquida. No acumulado do semestre, a receita foi de R$ 62,0
milhões, com crescimento de 18,4% em relação aos R$ 52,4 milhões do 2S07.

Os segmentos compradores que mais se destacaram neste período foram os de
caminhões, automóveis, equipamentos para geração de energia, máquinas agrícolas e
bens de capital.

Custos e Despesas Operacionais

A margem bruta obtida no 2T08 apresentou uma redução de 2,9 pontos percentuais (pp)
em relação ao 2T07. A Companhia atribui esse desempenho aos seguintes fatores:

- apreciação do Real, tendo a Companhia mantido uma política de descontos visando
defender a sua participação no mercado interno;

- um maior volume de exportações, estas com menores margens, em decorrência da
conjuntura cambial;

- um aumento expressivo no custo de algumas matérias-primas metálicas, na divisão de
fundidos e usinados.

Deve-se destacar que, se por um lado o câmbio pressionou os preços de venda, por outro
lado ele proporcionou uma redução parcial dos custos dos componentes aplicados nos
produtos vendidos pela Companhia, principalmente os dos importados, além de outros
adquiridos no mercado interno.

Distribuição da Receita Líquida
por Unidade de Negócio(2T08)

Máquinas-
Ferramenta

65%

Máquinas
para Plásticos

17%

Fundidos e
Usinados

18%
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Lucro Operacional             
(R$ milhões)

31,3 33,2

2T07 2T08

Romi - Consolidado
Margem Bruta (%) 2T07 2T08 1S07 1S08
Máquinas-Ferramenta 46,4% 45,2% 45,8% 45,9%
Máquinas para Plásticos 44,2% 35,7% 43,3% 35,7%
Fundidos e Usinados 37,9% 33,9% 33,6% 28,1%
Total 44,4% 41,5% 43,1% 40,8%

Trimestral Acumulado

A margem operacional no 2T08 apresentou uma redução de 1,7 pp sobre o 2T07 e fechou
o trimestre em 18,7%. Essa redução decorre dos fatores acima mencionados e das
despesas com a provisão da participação dos administradores, no montante de R$ 1,2
milhões, que neste ano está sendo provisionada mensalmente (até 2007, era provisionada
somente em dezembro), e o incremento das despesas com a Provisão para Devedores
Duvidosos em 1,3 milhões, que impactaram a margem em 1,4 pp, cujos efeitos, se
desconsiderados, elevariam a margem operacional para 20,1%.

Máquinas-Ferramenta

A margem bruta desta Unidade de Negócio atingiu 45,2% no 2T08, indicando uma queda
em relação aos 46,4% obtida no 2T07. A margem operacional deste trimestre (19,9%)
apresentou uma estabilidade se comparada ao mesmo período de 2007 (19,6%).

Máquinas para Plásticos

A Unidade de Negócio Máquinas para Plásticos apresentou  uma considerável redução
em suas margens, sendo uma queda de 8,5 pp na margem bruta e de 8,2 pp na margem
operacional (2T08 x 2T07).

Os principais impactos na margem bruta são decorrentes da manutenção de uma política
de preços agressiva, objetivando defender o market share da Companhia e de um volume
físico de vendas abaixo do planejado, decorrente de certas restrições pontuais na sua
capacidade produtiva, conforme comentado anteriormente.

Fundidos e Usinados

A margem bruta da unidade de Fundidos e Usinados no 2T08 apresentou redução de 4 pp
quando comparada com o 2T07. A margem operacional dessa unidade evidenciou uma
redução de 2,8 pp (2T08 x 2T07). Os principais motivos da redução dessas margens
foram o aumento expressivo dos custos de aquisição de matérias-primas metálicas e um
crescimento proporcionalmente maior na venda de peças brutas, que  possuem margens
menores quando comparados com peças fornecidas já usinadas. Devemos destacar que
ocorreu uma evolução significativa das margens brutas e operacionais em relação ao
primeiro trimestre de 2008, decorrente principalmente do repasse parcial, aos preços de
venda, dos aumentos de custo de matérias-primas.

EBITDA e Margem EBITDA

No 2T08, a geração operacional de caixa medida pelo EBITDA (Lucro Antes dos
Resultados Financeiros, Impostos, Depreciação e Amortização), alcançou R$ 36,7
milhões, representando uma expansão de 7,3 pp sobre o mesmo período de 2007. A
margem EBITDA de 22,3% do 2T07 recuou para 20,7% no 2T08. Os principais motivos
foram a provisão da despesa com participação dos administradores, no montante de R$

5,9%

Romi - Consolidado
Margem Operacional (EBIT) (%) 2T07 2T08 1S07 1S08
Máquinas-Ferramenta 19,6% 19,9% 19,2% 20,3%
Máquinas para Plásticos 20,0% 11,8% 17,5% 11,1%
Fundidos e Usinados 23,7% 20,9% 19,5% 14,1%
Total 20,4% 18,7% 19,0% 17,6%

Trimestral Acumulado
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1,2 milhões, e o incremento das despesas com a Provisão para Devedores Duvidosos em
1,3 milhões, que impactaram a margem em 1,4 pp.

Lucro Líquido
O lucro líquido de R$ 32,7 milhões no 2T08 foi inferior em 8,5% ao lucro do 2T07,
basicamente pelo efeito contábil da não-consideração como despesa os valores
despendidos com a Oferta Pública de Ações realizada no 2T07, no critério de
contabilização do IFRS. No acumulado de seis meses, o resultado foi superior em 7,5%,
se comparado ao mesmo período de 2007. Adicionalmente, a alteração na contabilização
da participação dos administradores, que neste ano está sendo efetuada mensalmente,
enquanto que nos anos anteriores era alocada em dezembro, reduziu o lucro líquido em
R$ 2,5 milhões no 1S08.

Distribuição de Resultados

Conforme deliberação do Conselho de Administração, em reunião realizada em 10 de
junho de 2008, foi efetuado em 18 de julho de 2008 o pagamento de Juros sobre Capital
Próprio, imputável ao dividendo mínimo obrigatório de 2008, no montante de R$ 10
milhões, representando o valor bruto de R$ 0,1268 por ação.

Investimentos

Os investimentos em imobilizado, no 2T08, totalizaram R$ 22,9 milhões, dispêndio 253%
superior ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do semestre, os valores
atingiram o montante de R$ 31,2 milhões, que representam um crescimento de 150% em
relação ao 1S07 (R$ 12,5 milhões). Estes valores estão alinhados com o planejamento da
Companhia e foram direcionados basicamente ao projeto Paradiso.

Em 14/05/2008, foi comunicado ao mercado que a Companhia decidiu instalar duas novas
unidades fabris no município de Santa Bárbara d’Oeste (SP), onde já possui nove plantas
industriais. O investimento será de R$ 230 milhões em uma nova fundição e uma nova
unidade de usinagem de peças fundidas, com perspectiva de gerar 700 empregos diretos,
e deve ser implementado por etapas, com início de produção previsto para o 1T09 e
conclusão prevista para 2011. O anúncio deste investimento foi feito em 30/10/2007,
porém estudava-se a melhor localidade para sua instalação. Este investimento foi
aprovado no âmbito do PID (Programa de Incentivo ao Desenvolvimento) do Município de
Santa Bárbara d’Oeste. Esse programa incentiva a implantação e ampliação de empresas
no município por meio de incentivo fiscal. A Romi foi a primeira empresa a aderir ao PID.

Aquisições

Em AGE de 30/06/2008 foi aprovada a aquisição, pela subsidiária integral indireta da
Companhia, Romi Italia S.r.l., de um conjunto de ativos da Sandretto Industrie S.r.l. in
A.S., nos termos do Contrato Preliminar firmado em 24/05/2008, compreendendo terrenos,
prédios, instalações, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos, móveis,
computadores, software, tecnologia, desenhos, marcas, patentes, informações técnicas e
comerciais, além da totalidade do capital social das quatro subsidiárias integrais da
Sandretto, situadas no Reino Unido, Holanda, Espanha e França, pelo valor de €
5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil euros), bem como a aquisição do estoque
operacional útil de matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados, por €
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil euros). Adicionalmente, foi aprovada a
contratação dos atuais 286 empregados da Sandretto e o aporte à operação resultante, do
valor de € 8.000.000,00 (oito milhões de euros), no período de dois anos, a partir da data

INVESTIMENTOS

Lucro Líquido (R$ milhões)

35,8
32,7

2T07 2T08

-8,5%

Reconciliação do Lucro Líquido com o EBITDA Trimestr al
Valores em R$ mil 2T07 2T08 Var. % 1S07 1S08 Var. %
Lucro Líquido 35.791  32.743  -8,5% 54.593  58.679  7,5%
Resultado Financeiro Líquido (7.317)   (8.217)   12,3% (12.525) (15.187) 21,3%
Imposto de Renda e Contribuição Social 2.832    8.638    205,0% 10.818  14.512  34,1%
Depreciação e Amortização 2.891    3.516    21,6% 5.508    7.002    27,1%
EBITDA 34.197  36.680  7,3% 58.394  65.006  11,3%
Margem EBITDA 22,3% 20,7% 21,0% 19,7% -6,2%

Acumulado



8

da aquisição. O processo de fechamento dessa transação ainda esta em andamento,
sendo que a Companhia espera concluí-lo nas próximas semanas.

Mercado de Capitais

No final do 2T08, as ações ordinárias da Companhia (ROMI3) estavam cotadas a R$
16,50, registrando uma variação positiva de 9,8% no trimestre. No mesmo período o
índice Bovespa teve uma variação de 6,6%.

O valor de mercado da Companhia atingiu R$ 1.296 milhões ao final do trimestre e o
volume médio diário durante o 2T08 foi de R$ 2,4 milhões.

 

Fonte: Economática

Desempenho da Ação: ROMI3 x Ibovespa (Base 100) - C ot. R$/ação
Período: Dezembro/2006 a Junho/2008
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IFRS
Conforme divulgado no relatório anterior, a partir de 31/12/2007 a Companhia passou a
reportar suas Demonstrações Financeiras no padrão contábil IFRS. A seguir,
demonstramos os impactos das diferenças de princípios contábeis entre o IFRS e o
BRGAAP para o 2T07 e o 2T08.

Declarações contidas neste comunicado relativas às perspectivas dos negócios da Companhia, projeções de
resultados operacionais e financeiros, e referências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem meras
previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração, em relação ao seu desempenho futuro. Estas
expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da
indústria e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças.

MERCADO DE
CAPITAIS

30/06/2007 30/06/2008
Patrimônio Líquido em BRGAAP (excluindo minoritários) 581.866    660.465    
Ajustes em IFRS:
Reversão do deságio da controlada Rominor 4.199        4.199        
Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre a reversão do 
deságio da controlada Rominor

(1.404)       (1.404)       

Patrimônio Líquido em IFRS (excluindo minoritários) 584.661    663.260    

30/06/2007 30/06/2008
Lucro Líquido em BRGAAP 41.216      58.679      
Ajuste em IFRS:
Transferência para o patrimônio líquido da variação cambial sobre 
investimentos no exterior

432           

Transferência para patrimônio líquido das despesas com a oferta 
pública de ações

12.945      

Lucro Líquido em IFRS 54.593      58.679      
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Demonstrações Financeiras

ATIVO 1T08 2T08
CIRCULANTE 833.752            836.398            
Disponibilidades 187.435            219.012            
Aplicações financeiras 127.764            63.329              
Duplicatas a Receber 63.778              64.383              
Valores a receber - repasse Finame fabricante 238.751            260.059            
Estoques       197.917            211.242            
Impostos a recuperar          12.190              14.485              
Outros valores a realizar 5.917                3.888                

NÃO CIRCULANTE 594.816            646.929            
Realizável a Longo Prazo 452.991            485.791            
Duplicatas a receber 2.203                2.313                
Valores a receber - repasse Finame fabricante 423.690            452.759            
Impostos e contribuições a recuperar 5.439                6.331                
Imposto de renda e contribuição social diferidos 9.570                10.064              
Depósitos Judiciais 8.699                10.383              
Outros valores a realizar 3.390                3.941                

Investimentos
Imobilizado, líquido 137.486            156.799            
Intangível 2.843                2.843                
Ágio 1.496                1.496                

TOTAL DO ATIVO 1.428.568         1.483.327         

Balanço Patrimonial Consolidado 
IFRS (R$ mil)
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PASSIVO 1T08 2T08
CIRCULANTE 329.506            357.035            
Financiamentos 26.240              18.161              
Financiamentos - Finame fabricante 210.425            222.734            
Fornecedores 25.424              39.948              
Salários e encargos sociais 24.078              31.600              
Impostos e contribuições a recolher 11.999              10.239              
Adiantamento de clientes 10.410              15.246              
Dividendos, juros sobre o capital próprio e participações 12.001              13.660              
Outras contas a pagar 8.929                5.447                

NÃO CIRCULANTE 456.314            460.762            
Financiamentos 61.338              58.113              
Financiamentos - Finame fabricante 381.056            384.345            
Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre deságio 1.404                1.404                
Impostos e contribuições a recolher 2.360                2.735                
Outras contas a pagar -                       2.060                
Provisão para passivos eventuais 10.156              12.105              

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 640.677            663.260            
Capital social     505.764            505.764            
Reservas de capital          2.209                2.209                
Ajustes cumulativos de conversão para moeda estrangeira (852)                 (1.206)              
Reservas de lucros 133.556            156.493            

PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA 2.071                2.270                

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PARTICIPAÇÃO MINORITÁ RIA 642.748            665.530            

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.428.568         1.483.327         

Balanço Patrimonial Consolidado 
IFRS (R$ mil)
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Demonstração do Resultado Consolidado
IFRS

R$ mil 2T07 2T08 Var.%  1S07  1S08 Var.%

Receita Operacional Bruta 184.038   215.317   17,0      334.829   399.867   19,4      
   Impostos e contribuições (30.805)    (38.054)    23,5      (56.185)    (69.748)    24,1      
Receita Operacional Líquida 153.233   177.263   15,7      278.644   330.119   18,5      
   Custo dos produtos e serviços vendidos (85.172)    (103.645)  21,7      (158.587)  (195.369)  23,2      
Lucro Bruto 68.061     73.618     8,2        120.057   134.750   12,2      

Margem bruta % 44,4% 41,5% 43,1% 40,8%
Despesas Operacionais     (36.755)     (40.454) 10,1          (67.171)     (76.746) 14,3      
   Comerciais (15.536)    (16.022)    3,1        (27.311)    (30.202)    10,6      
   Gerais e Administrativas (11.450)    (16.891)    47,5      (23.710)    (31.606)    33,3      
   Pesquisa e desenvolvimento (7.429)      (7.121)      (4,1)       (12.217)    (13.745)    12,5      
   Tributárias (2.340)      (420)         (82,1)     (3.933)      (1.193)      (69,7)     
Lucro Operacional antes do resultado
financeiro

31.306     33.164     5,9        52.886     58.004     9,7        

Margem Operacional  % 20,4% 18,7% 19,0% 17,6%
Resutado Financeiro 7.317       8.217       12,3      12.525     15.187     21,3      
   Receitas financeiras 7.186       9.579       33,3      13.341     17.627     32,1      
   Despesas financeiras (1.344)      (1.396)      3,9        (2.424)      (2.850)      17,6      
   Variações cambiais líquidas 1.475       34            (97,7)     1.608       410          (74,5)     
Lucro antes do Imposto de Renda e
Contribuições

38.623     41.381     7,1        65.411     73.191     11,9      

  Imposto de renda/Contribuição social (2.832)      (8.638)      205,0    (10.818)    (14.512)    34,1      
Lucro Líquido 35.791     32.743     (8,5)       54.593     58.679     7,5        

Margem Líquida % 23,4% 18,5% 19,6% 17,8%
Atribuído a:
  Participação dos controladores 35.650     32.544     (8,7)       54.373     58.280     7,2        
  Participação minoritária 141          199          41,1      220          399          81,4      

EBITDA 34.197     36.680     7,3        58.394     65.006     11,3      
   Lucro líquido do período 35.791     32.743     54.593     58.679     
   Imposto de renda e contribuição social 2.832       8.638       10.818     14.512     
   Resultado financeiro líquido (7.317)      (8.217)      (12.525)    (15.187)    
   Depreciação 2.891       3.516       5.508       7.002       

Margem EBITDA % 22,3% 20,7% 21,0% 19,7%

No de ações (mil)       78.558       78.558       78.558       78.558 

Lucro líquido por ação - R$           0,46           0,42           0,69           0,75 

Valor patrimonial por ação - R$           5,17           8,44           5,17           8,44 
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Fluxo de Caixa Consolidado
IRFS

R$ mil 2T07 2T08 1S07 1S08

Fluxo de Caixa de atividades operacionais:
Lucro Líquido 35.791        32.743        54.593        58.679        
Depreciação 2.891          3.516          5.508          7.002          
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (112)            1.223          (86)              1.362          
Perda (ganho) na alienação de imobilizado 214             62               (163)            (825)            
Encargos financeiros sobre duplicatas a receber, fornecedores e
financiamentos

9.983          (1.038)         744             288             

Variação cambial sobre duplicatas a receber, fornecedores e financiamentos (7)                91               (432)            -                  

Imposto de renda e contribuição social diferidos (1.876)         (494)            (2.598)         (2.048)         
Provisão para desvalorização do estoque (1.083)         (1.911)         (301)            (1.225)         
Provisão para passivos eventuais, líquida (73)              265             (2.787)         63               

Variação nos ativos operacionais
Aplicações Financeiras de títulos para negociação (57.136)       64.435        (57.517)       48.183        
Duplicatas a receber (2.477)         2.010          (4.823)         6.793          
Valores a receber - repasse Finame fabricante (51.438)       (50.377)       (76.921)       (79.701)       
Estoques (7.190)         (11.414)       (12.471)       (26.373)       
Impostos e contribuições a recuperar, líquidos (1.662)         (3.187)         (2.058)         (3.804)         
Outros valores a realizar (1.215)         1.398          (2.899)         (1.422)         

Variação nos passivos operacionais
Fornecedores 413             14.999        4.302          14.497        
Salários e encargos sociais 6.441          7.522          (483)            (4.491)         
Impostos e contribuições a recolher (2.983)         (1.385)         2.755          4.222          
Adiantamentos de clientes 1.529          4.836          4.297          5.544          
Outras contas a pagar 579             (1)                1.738          150             
Caixa oriundo das (gerado nas) atividades operacion ais (69.411)       63.293        (89.602)       26.894        
Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos -                  -                  (524)            (1.205)         
Pagamento de imposto de renda e contribuição social -                  -                  (5.194)         (1.936)         
Caixa líquido oriundo das (gerado nas) atividades o peracionais (69.411)       63.293        (95.320)       23.753        
Aquisição de imobilizado (6.506)         (22.921)       (12.480)       (31.220)       
Aquisição de controlada -                  -                  -                  89               
Venda de imobilizado 211             1                 853             1.011          
Ágio na aquisição de controladas -                  (1.413)         -                  (3.413)         
Fluxo de caixa de operações de investimentos (6.295)         (24.333)       (11.627)       (33.533)       
Juros sobre o capital próprio distribuídos (32.315)       (8.302)         (84.787)       (12.503)       
Novos empréstimos e financiamentos 11.107        (136)            43.909        14.207        
Pagamentos de financiamentos (1.582)         (14.543)       (3.010)         (27.407)       
Novos financiamentos - Finame fabricante 62.227        67.439        137.129      164.133      
Pagamentos de financiamentos - Finame fabricante (40.409)       (51.841)       (76.292)       (98.648)       
Fluxo de caixa de atividades financeiras (972)            (7.383)         16.949        39.782        
Aumento de capital com emissão de novas ações 229.991      -                  229.991      -                  
Fluxo de Caixa Líquido 153.313      31.577        139.993      30.002        

Disponibilidades e aplicações financeiras - início do período 57.749        187.435      71.069        189.010      
Disponibilidades e aplicações financeiras - fim do período 211.062      219.012      211.062      219.012      
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Anexo I

R$ mil
 Máquinas-
Ferramenta 

 Máquinas 
para Plásticos 

 Fundidos e 
Usinados 

 Total 

Receita Operacional Bruta 137.996          36.246            41.075            215.317          

(-) Impostos (23.085)           (6.444)             (8.525)             (38.054)           
Receita Operacional Líquida 114.911          29.802            32.550            177.263          

Custos dos produtos e serviços vendidos (62.240)           (13.845)           (27.560)           (103.645)         
Transferências remetidas 6.419              -                  8.841              15.260            
Transferências recebidas (7.154)             (5.311)             (2.795)             (15.260)           
Lucro Bruto 51.936            10.646            11.036            73.618            

Margem Bruta % 45,2% 35,7% 33,9% 41,5%
Despesas Operacionais (29.061)           (7.144)             (4.249)             (40.454)           

  Vendas (10.796)           (3.862)             (1.364)             (16.022)           
  Gerais e Administrativas (12.085)           (1.996)             (2.810)             (16.891)           
  Pesquisa e Desenvolvimento (5.906)             (1.215)             -                  (7.121)             
  Tributárias (274)                (71)                  (75)                  (420)                
Lucro Operacional antes do resultado financeiro 22.875            3.502              6.787              33.164            

Margem Operacional % 19,9% 11,8% 20,9% 18,7%

R$ mil
 Máquinas-
Ferramenta 

 Máquinas 
para Plásticos 

 Fundidos e 
Usinados 

 Total 

Receita Operacional Bruta 114.778          34.109            35.151            184.038          

(-) Impostos (18.444)           (5.382)             (6.979)             (30.805)           
Receita Operacional Líquida 96.334            28.727            28.172            153.233          

Custos dos produtos e serviços vendidos (52.803)           (9.934)             (22.435)           (85.172)           
Transferências remetidas 6.836              -                  7.867              14.703            
Transferências recebidas (5.682)             (6.091)             (2.930)             (14.703)           
Lucro Bruto 44.685            12.702            10.674            68.061            

Margem Bruta % 46,4% 44,2% 37,9% 44,4%
Despesas Operacionais (25.804)           (6.965)             (3.986)             (36.755)           

  Vendas (10.558)           (3.342)             (1.636)             (15.536)           
  Gerais e Administrativas (6.870)             (2.166)             (2.414)             (11.450)           
  Pesquisa e Desenvolvimento (6.141)             (1.288)             -                  (7.429)             
  Tributárias (2.235)             (169)                64                   (2.340)             
Lucro Operacional antes do resultado financeiro 18.881            5.737              6.688              31.306            

Margem Operacional % 19,6% 20,0% 23,7% 20,4%

Demonstração do Resultado Consolidado por Unidades de Negócio - 2T08

Demonstração do Resultado Consolidado por Unidades de Negócio - 2T07
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Demonstração do Resultado Consolidado por Unidades de Negócio - 1S08

R$ mil
 Máquinas-
Ferramenta 

 Máquinas 
para Plásticos 

 Fundidos e 
Usinados 

 Total 

Receita Operacional Bruta 253.444          68.659            77.764            399.867          

(-) Impostos (41.800)           (12.183)           (15.765)           (69.748)           
Receita Operacional Líquida 211.644          56.476            61.999            330.119          

Custos dos produtos e serviços vendidos (112.631)         (26.064)           (56.674)           (195.369)         
Transferências remetidas 12.322            17.711            30.033            
Transferências recebidas (14.141)           (10.278)           (5.614)             (30.033)           
Lucro Bruto 97.194            20.134            17.422            134.750          

Margem Bruta % 45,9% 35,7% 28,1% 40,8%
Despesas Operacionais (54.180)           (13.889)           (8.677)             (76.746)           

  Vendas (19.903)           (7.013)             (3.286)             (30.202)           
  Gerais e Administrativas (22.079)           (4.347)             (5.180)             (31.606)           
  Pesquisa e Desenvolvimento (11.415)           (2.330)             (13.745)           
  Tributárias (783)                (199)                (211)                (1.193)             

Pública de Ações 43.014            6.245              8.745              58.004            
Margem Operacional % 20,3% 11,1% 14,1% 17,6%

Demonstração do Resultado Consolidado por Unidades de Negócio - 1S07

R$ mil
 Máquinas-
Ferramenta 

 Máquinas 
para Plásticos 

 Fundidos e 
Usinados 

 Total 

Receita Operacional Bruta 214.457          55.078            65.294            334.829          

(-) Impostos (34.147)           (9.124)             (12.914)           (56.185)           
Receita Operacional Líquida 180.310          45.954            52.380            278.644          

Custos dos produtos e serviços vendidos (97.810)           (18.129)           (42.648)           (158.587)         
Transferências remetidas 9.896              13.675            23.571            
Transferências recebidas (9.862)             (7.926)             (5.783)             (23.571)           
Lucro Bruto 82.534            19.899            17.624            120.057          

Margem Bruta % 45,8% 43,3% 33,6% 43,1%
Despesas Operacionais (47.906)           (11.854)           (7.411)             (67.171)           

  Vendas (18.742)           (5.544)             (3.025)             (27.311)           
  Gerais e Administrativas (15.888)           (3.628)             (4.194)             (23.710)           
  Pesquisa e Desenvolvimento (9.914)             (2.303)             -                  (12.217)           
  Tributárias (3.362)             (379)                (192)                (3.933)             
Lucro Operacional antes do resultado financeiro 34.628            8.045              10.213            52.886            

Margem Operacional % 19,2% 17,5% 19,5% 19,0%


