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Santa Bárbara d’Oeste, SP, 18 de fevereiro de 2009 – Indústrias Romi S.A. (Bovespa: ROMI3), líder nacional nos
mercados de Máquinas-Ferramenta e Máquinas para Plásticos, anuncia seus resultados do quarto trimestre e do
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008 (4T08 e 2008). 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$ 696,1
milhões, a maior da história, um crescimento de

10,1% em relação a 2007

Destaques
• Crescimento de 5,5% na Receita Operacional Líquida da unidade de Máquinas

para Plásticos no 4T08, em relação ao 4T07 , mesmo com a retração da atividade
industrial e de consumo. No acumulado do ano, o crescimento foi de 22,9%;

• Receitas no mercado externo, em dólares, evoluem 30 ,0% no 4T08, em relação ao
4T07, já considerando as novas operações na Itália, demonstrando a competividade da
Companhia no mercado externo;

• Romi amplia gama de produtos de Máquinas para Plást icos,  com aquisição de
tecnologia de sopradoras de PET, em linha com a estratégia da Companhia.

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

(*) Para fins de melhor entendimento do resultado acumulado do ano de 2008, o EBIT, EBITDA e Lucro Líquido foram
ajustados excluindo-se o ganho com a aquisição das subsidiárias da Sandretto, efeito esse no montante de R$ 19.316
mil, R$ 19.316 mil e R$ 12.773 mil, respectivamente.

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 Trimestral Acumulado
Valores em R$ mil 4T07 4T08  Var. % 2007 2008  Var. % 
Volume de Vendas

Máquinas-Ferramenta (unidades) 753            465            (38,2)   2.422         2.330         (3,8)     
Máquinas para Plásticos (unidades) 115            70              (39,1)   381            362            (5,0)     
Fundidos e Usinados (toneladas) 5.405         4.393         (18,7)   20.784       21.436       3,1      

Receita Operacional Líquida 188.830     166.169     (12,0)   631.988     696.124     10,1    
margem bruta (%) 41,8% 36,9% 43,1% 40,2%
Lucro Operacional (EBIT) - ajustado * 32.632       10.727       (67,1)   122.395     107.140     (12,5)   
margem operacional ajustada (%) 17,3% 6,5% 19,4% 15,4%
Lucro Líquido Ajustado * 33.245       17.825       (46,4)   124.774     113.834     (8,8)     
margem líquida ajustada (%) 17,6% 10,7% 19,7% 16,4%
EBITDA Ajustado * 35.878       15.191       (57,7)   134.250     122.315     (8,9)     
margem EBITDA ajustada (%) 19,0% 9,1% 21,2% 17,6%
Investimentos 7.929         53.186       27.716       123.333     
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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 automotivo (leves e pesados), bens de capital e bens de consumo em geral.

A empresa conta com onze unidades fabris, sendo quatro de montagem final de máquinas
industriais, uma fundição, uma de ferramentas de alta precisão, três de usinagem de
componentes, uma para fabricação de componentes de chapa e uma planta para
montagem de painéis eletrônicos. A capacidade instalada de produção de máquinas
industriais é de aproximadamente 3.900 máquinas/ano e a de fundidos é de
aproximadamente 40.000 toneladas/ano.

No final do primeiro trimestre de 2009, a Romi projeta a conclusão dos investimentos da
primeira fase do projeto Vulcano, que ampliará a capacidade da fundição em mais 10.000
toneladas/ano.

A Unidade de Negócio Máquinas-Ferramenta, que respondeu por 61,8% da receita do
4T08, 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, esta última que
congrega máquinas injetoras e máquinas sopradoras, contribuíram com 17,8% e 20,5%,
respectivamente, da receita do período.

No acumulado - de 2008, a Unidade de Negócio Máquinas-Ferramenta respondeu por
63,2% da receita  e a unidade de Fundidos e Usinados e a unidade de Máquinas para
Plásticos contribuíram com 18,4% cada uma.

Conjuntura

O cenário econômico mundial apresentou forte deterioração no quarto trimestre de 2008,
com o agravamento da crise de crédito norte-americana e seus reflexos sistêmicos nos
demais países.

No Brasil, a escassez de crédito global, associada aos elevados riscos tomados por
algumas empresas no mercado de derivativos, que resultou em substanciais perdas
cambiais, precipitou uma crise de confiança que provocou uma abrupta retração no nível
de atividade econômica. Entre as consequências desse recuo, está o avanço mais
modesto do PIB já em 2008. As expectativas dos analistas econômicos para o ano de
2009 são as mais variadas, demonstrando a dificuldade para visualizar, com precisão, a
evolução da economia local.

Nos negócios da Companhia, que têm como principal driver de crescimento o
desempenho do PIB industrial, já se pode notar, no último trimestre de 2008, significativa
retração na entrada de pedidos, ampliando a típica ciclicidade das operações da
Companhia nesse período do ano. Em um ambiente de retração do PIB e, principalmente,
de incertezas no setor produtivo, a Companhia, por estar no início da cadeia industrial,
costuma sentir rapidamente os impactos de uma crise econômica. Entretanto, é
importante ressaltar que, até o momento, cancelamentos de pedidos estão seguindo os
níveis históricos normais, todavia alguns clientes estão solicitando postergação nos
prazos de entrega.

Em relação à política cambial, pudemos observar no ano de 2008, a mudança da relação
Dólar x Real, com apreciação de 12% até o início de agosto (cotação de R$ 1,56), para
uma depreciação de 60% no início de dezembro (cotação de R$ 2,50), que terminou
fechando com câmbio depreciado em 32% no acumulado no ano. Esta mudança é
favorável às vendas da Companhia, no longo prazo, devido à melhor competitividade nas
exportações e no mercado interno, uma vez que os principais concorrentes de máquinas
são internacionais.

CONJUNTURA

PERFIL
CORPORATIVO
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Mercado

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 e em moeda local aos seus clientes e curto
prazo de entrega dos seus produtos – são reconhecidas pelos clientes, conferindo à
marca ROMI® uma tradicional e prestigiosa reputação. Aliados a essas vantagens
competitivas, a solidez financeira da Companhia também passou a ser um fator
importante para a decisão de compra do cliente, em um ambiente de negócios marcado
pela instabilidade econômica mundial.

O maior nível de atividade econômica do país até o mês de setembro foi capturado de
maneira eficiente pela Companhia. As oportunidades apresentadas resultaram
positivamente na entrada de pedidos, com crescimento de 14,7% na comparação anual
de nove meses, o que reflete os esforços em buscar, sempre, a excelência e novos
negócios. Todavia, em decorrência da deterioração do ambiente econômico mundial, o
setor de bens de capital desacelerou no último trimestre de 2008, o mesmo tendo ocorrido
com a Companhia. A diminuição da entrada de pedidos no último trimestre de 2008, em
relação ao terceiro trimestre, foi de 74,7%. Na comparação 12M07 x 12M08 a redução foi
de 5,3%.

Entrada de Pedidos (valores brutos, com impostos)

A entrada de pedidos no 4T08 apresentou queda em todas as unidades de negócio,
refletindo as incertezas sobre a economia nacional e global, neste final de 2008.

O bom desempenho da economia doméstica até o 3T08, notadamente nos setores
industriais e de serviços, que havia resultado em aumento de 14,7% na entrada de
pedidos, foi anulado com o fraco desempenho das vendas no último trimestre de 2008,
principalmente na unidade de Fundidos e Usinados, onde, alguns clientes que tinham
como política antecipar a colocação dos pedidos, passaram a colocá-los pontualmente.

Historicamente, há uma sazonalidade no mercado em que a Companhia está inserida,
ocasionando uma redução dos pedidos colocados no quarto trimestre, em relação ao
trimestre imediatamente anterior. Aliada aos fatores acima  descritos, a redução foi maior
que a média histórica.

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

MERCADO

Entrada de Pedidos (R$ mil) 4T07 4T08 Var.%
Máquinas-Ferramenta 124.871          40.852            (67,3)
Máquinas para Plásticos 22.756            8.589              (62,3)
Fundidos e Usinados 31.964            3.625              (88,7)
Total 179.591          53.066            (70,5)

Entrada de Pedidos (R$ mil) 2007 2008 Var.%
Máquinas-Ferramenta 485.380          479.200          (1,3)
Máquinas para Plásticos 137.281          124.496          (9,3)
Fundidos e Usinados 140.398          118.542          (15,6)
Total 763.059          722.238          (5,3)

Entrada de Pedidos (R$ mil) 3T08 4T08 Var.%
Máquinas-Ferramenta 136.795          40.852            (70,1)
Máquinas para Plásticos 31.811            8.589              (73,0)
Fundidos e Usinados 41.425            3.625              (91,2)
Total 210.031          53.066            (74,7)

Distribuição da Entrada de Pedidos (4T08)

Máquinas-
Ferramenta

77%
Fundidos e 
Usinados

7%

Máquinas 
para 

Plásticos
16%
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Carteira de Pedidos (valores brutos, com impostos, no final de cada per íodo)

Na comparação 4T08 x 4T07, observamos que a sazonalidade normal para o último
trimestre se mantém, mesmo com a desaceleração observada em 2008. Os valores
representam uma carteira de aproximadamente 60 dias de vendas médias, o que a
Companhia entende como normal.

Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, notamos uma redução mais
acentuada, reflexo da retração da atividade industrial. Conforme comentado
anteriormente, observamos, até o momento, que os cancelamentos de pedidos estão
seguindo os níveis históricos, todavia, alguns clientes estão solicitando postergação nos
prazos de entrega.

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 4T08 atingiu
R$ 166,2 milhões, sendo inferior em 12% à obtida no quarto trimestre de 2007 (R$ 188,8
milhões). Esta redução é reflexo da retração da atividade industrial no Brasil.

No acumulado de 12 meses de 2008, a Receita Operacional Líquida Consolidada
apresentou um crescimento de 10,1% em comparação a 2007, atingindo R$ 696,1
milhões. Este crescimento deve-se, basicamente, ao bom desempenho geral de suas
operações e pelo cenário positivo da atividade industrial no Brasil, nos nove primeiros
meses de 2008.

No 4T08, a receita no mercado externo alcançou R$ 37,7 milhões, com aumento de 68%
em relação ao 4T07 (R$ 22,4 milhões). Em dólares, as vendas no 4T08 atingiram US$
16,5 milhões, representando crescimento de 30% em relação aos US$ 12,7 milhões do
4T07.

No 4T08, a receita no mercado externo da Companhia representou 23% da Receita
Operacional Líquida, em comparação aos 12% do 4T07. Os EUA tem participação de
49,0% sobre o total das receitas externas (49,6% no 4T07), seguido da Europa com
40,8% (26,7% no 4T07) e América Latina com 10,1% (22,1% no 4T07).

Apesar das dificuldades impostas pela instabilidade cambial, a permanente atenção da
Companhia aos mercados externos, permitiu gerar receita de US$ 57,8 milhões em 2008
contra US$ 42,8 milhões em 2007, um incremento de 35%. Em moeda nacional o
crescimento foi de 32% e a participação do mercado externo na Receita Operacional
Líquida representou 16% em 2008, contra 13% em 2007. No acumulado, os Estados
Unidos representaram 41,9% da receita de exportação (50,9% em 2007), seguidos pela
Europa com 43,3% (28,1% em 2007), América Latina com 13,7% (15,2% em 2007) e
África, Ásia e Oceania com 1,1% (5,8% em 2007). A maior participação da Europa é
decorrente da consolidação da Romi Italia, que iniciou as operações em julho de 2008.

DESEMPENHO
OPERACIONAL

Carteira de Pedidos (R$ mil) 4T07 4T08 Var.%
Máquinas-Ferramenta 84.136            100.108          19,0
Máquinas para Plásticos 31.181            23.695            (24,0)
Fundidos e Usinados 36.321            17.402            (52,1)
Total 151.638          141.205          (6,9)

Carteira de Pedidos (R$ mil) 3T08 4T08 Var.%
Máquinas-Ferramenta 141.726          100.108          (29,4)
Máquinas para Plásticos 37.854            23.695            (37,4)
Fundidos e Usinados 42.672            17.402            (59,2)
Total 222.252          141.205          (36,5)

Distribuição dos Pedidos em Carteira (4T08)
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Receita Operacional Líquida (R$ mil)

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

Máquinas-Ferramenta

As vendas físicas da Unidade de Negócio Máquina-Ferramenta no 4T08 totalizaram 465
unidades, uma redução de 38,2%, em relação ao mesmo período de 2007 (753 unidades).
No acumulado do ano de 2008, as vendas somaram 2.330 unidades, representando uma
queda de 3,8% quando comparado com as 2.422 unidades do mesmo período do ano
anterior.

A receita operacional líquida desta unidade apresentou uma diminuição de 19,4% no
comparativo dos trimestres (4T08 X 4T07), atingindo R$ 102,6 milhões. No acumulado do
ano de 2008, a receita cresceu 5,6%, em relação ao ano anterior e passa a representar
63,2% da receita total da Companhia, participação esta que foi de 65,9%, no ano de 2007.

A principal razão para a redução do volume de máquinas vendidas na unidade de negócio
foi a retração da produção industrial do país ocorrida no último trimestre do ano de 2008.

No mercado interno, os principais clientes desta Unidade de Negócio foram do segmento
de prestação de serviços de usinagem, automobilístico, da indústria de máquinas e
equipamentos e do setor de ferramentaria.

Máquinas para Plásticos

No 4T08, as vendas físicas da Unidade de Negócio Máquinas para Plásticos totalizaram
70 unidades, com redução de 39,1%, em relação ao mesmo período de 2007 (115
unidades). No acumulado, as vendas somaram 362 unidades contra 381 unidades no
mesmo período do ano anterior, uma queda de 5,0%.

A receita líquida desta unidade atingiu R$ 34,0 milhões no 4T08, contra R$ 32,2 milhões
no 4T07, representando um crescimento de 5,5%. Desconsiderando o efeito da
consolidação da Romi Italia S.r.l. (vide nota específica na página 8), esse desempenho
significa uma redução de 28,3% na receita totalizando R$ 23,1 milhões no 4T08. Assim
como nas outras unidades, a retração  na unidade de negócio também é devida à redução
da produção industrial, no último trimestre de 2008.

No acumulado do ano, a receita líquida atingiu R$ 128,1 milhões, um crescimento de
22,9%, em relação ao acumulado de 2007, apresentando a maior variação percentual de
faturamento  no ano de 2008, dentre as unidades de negócio da Companhia. Este
desempenho deveu-se, principalmente, a três fatores: à consolidação da linha Prática no
mercado, à inclusão da linha de máquinas sopradoras e à consolidação da Romi Italia no
montante de R$ 16,6 milhões. A participação desta unidade na receita total da
Companhia, em 2008, foi de 18,4% (16,5% em 2007).

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

Fundidos e Usinados

No 4T08, as vendas desta unidade somaram 4.930 toneladas, com queda de 18,7% sobre
o mesmo período de 2007. No acumulado do ano, as vendas atingiram 21.436 toneladas,
3,1% acima do registrado em 2007.

Romi - Consolidado Trimestral Acumulado

Receita Operacional Líquida 4T07 4T08  Var. % 2007 2008  Var. % 

Máquinas-Ferramenta 127.394     102.624     (19,4)      416.790     439.924     5,6         

Máquinas para Plásticos 32.252       34.010       5,5         104.204     128.074     22,9       

Fundidos e Usinados 29.184       29.535       1,2         110.994     128.126     15,4       

Total 188.830     166.169     (12,0)      631.988     696.124     10,1       

Destino das Exportações (4T08)

Europa
40,8%

EUA
49,0%

África, Ásia 
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Latina
10,1%
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A participação desta unidade na receita total da Companhia, em 2008, foi de 18,4%
(17,4% em 2007).

Assim como as demais unidades de negócio, a principal razão para a redução da receita
dessa Unidade de Negócio foi a retração da produção industrial do país, no último
trimestre de 2008.

Os setores compradores que mais se destacaram em 2008 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 4T08 apresentou uma redução de 4,9 pp em relação ao 4T07.
O principal motivo para a redução na margem bruta foi a retração do volume de vendas no
período.

A margem bruta obtida no ano de 2008 apresentou uma redução de 2,9 pp em relação ao
ano de 2007- Além do fator acima mencionado, os seguintes fatores, já comentados
durante o ano de 2008, também contribuíram para essa pressão de margens:

- conjuntura cambial; ao longo dos primeiros 9 meses do ano o Real apresentou-se
valorizado em relação ao Dólar, fazendo com que a Companhia sustentasse uma
política de descontos visando defender a sua participação no mercado interno;

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

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

(*) Para fins de melhor entendimento do resultado dessa unidade de negócio no acumulado 2008, a
margem EBIT foi ajustada, excluindo-se o ganho com a aquisição das subsidiárias da Sandretto.

Máquinas-Ferramenta

A margem bruta desta Unidade de Negócio atingiu 41,3% no 4T08, indicando uma
redução de 4,4 pp, em relação aos 45,7% obtidos no 4T07. A margem operacional deste
trimestre apresentou redução de 8,2 pp. O principal motivo para essa redução de margens
é a retração da produção industrial no país.

Máquinas para Plásticos

A margem operacional no 4T08 apresentou uma redução de 15,8 pp sobre o 4T07 sendo
que a margem operacional seria de 8,6% ou uma redução de 3,0 pp, se isolarmos a
consolidação da Romi Italia no trimestre. Quando comparado 2008 x 2007, também
isolando o efeito da consolidação da Romi Italia S.r.l. (vide nota específica na página 8) a
redução seria de 4,4 pp. Ambas as reduções (trimestre e ano) são decorrentes,

Romi - Consolidado Trimestral Acumulado

Margem Bruta (%) 4T07 4T08 2007 2008

Máquinas-Ferramenta 45,7% 41,3% 46,1% 44,6%

Máquinas para Plásticos 36,3% 40,1% 39,9% 38,1%

Fundidos e Usinados 30,8% 18,1% 34,4% 26,9%

Total 41,8% 36,9% 43,1% 40,2%

Romi - Consolidado Trimestral Acumulado

Margem Operacional (EBIT) (%) 4T07 4T08 2007 2008

Máquinas-Ferramenta 19,3% 11,1% 20,3% 18,9%

Máquinas para Plásticos (*) 11,6% -4,2% 14,9% 10,5%

Fundidos e Usinados 14,7% 2,6% 20,0% 12,4%

Total 17,3% 6,5% 19,4% 18,2%

Lucro Operacional - EBIT Ajustado
(R$ milhões)

10,7

32,6

4T07 4T08

-67,13%
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principalmente, do desempenho de vendas do quarto trimestre de 2008, já comentado
acima.

Fundidos e Usinados

A margem bruta da unidade de Fundidos e Usinados no 4T08 apresentou redução de 12,7
pp, quando comparada com o 4T07. A margem operacional dessa unidade evidenciou
uma redução de 12,1 pp (4T08 x 4T07). O principal motivo da redução dessas margens foi
o fraco volume de vendas do 4º trimestre decorrente do cenário econômico industrial.

EBITDA e Margem EBITDA

No 4T08, a geração operacional de caixa medida pelo EBITDA (Lucro Antes dos
Resultados Financeiros, Impostos, Depreciação e Amortização) alcançou R$ 15,2
milhões, representando uma retração de 57,7% sobre o mesmo período de 2007. A
margem EBITDA de 19,0% do 4T07 recuou para 9,1% no 4T08. Os principais motivos
foram os fracos volumes de vendas do 4º trimestre de 2008 e o efeito da consolidação da
Romi Italia S.r.l. (vide nota específica).

Lucro Líquido

O lucro líquido foi de R$ 17,8 milhões no 4T08, 46,4% abaixo do apresentado no 4T07. Os
principais motivos são a consolidação da Romi Italia (vide nota específica) e a retração
das vendas do período. No acumulado do ano, isolando o efeito do reconhecimento no
IFRS do ganho com a aquisição das subsidiárias da Sandretto, o Lucro Líquido foi de R$
113,8 milhões, inferior em 8,8%, quando comparado com 2007.

Distribuição de Resultados

Conforme deliberação do Conselho de Administração, em reunião realizada em 09 de
dezembro de 2008, foi efetuado, em 20 de janeiro de 2009, o pagamento de Juros sobre
Capital Próprio, imputável ao dividendo mínimo obrigatório de 2008, no montante de R$
10,6 milhões, representando o valor bruto de R$ 0,1393 por ação.

O montante geral de Juros sobre o Capital Próprio distribuído ao longo de 2008, líquidos
de IRRF e imputáveis a dividendos, foi de R$ 35,5 milhões.

Lucro Líquido
(R$ milhões)

33,2

17,8

4T07 4T08

-46,4%

EBITDA Ajustado (R$ milhões)

35,9

15,2

4T07 4T08

-57,7%

Reconciliação do Lucro Líquido com o EBITDA

Valores em R$ mil 4T07 4T08  Var. % 2007 2008  Var. % 

Lucro Líquido 33.245    17.825    (46,4)    124.774  126.607  1,5       

Resultado Financeiro Líquido (8.521)     (10.177)   19,4     (27.922)   (35.303)   26,4     

Imposto de Renda e Contribuição Social 7.908      3.079      (61,1)    25.543    35.152    37,6     

Depreciação e Amortização 3.246      4.464      37,5     11.855    15.175    28,0     

EBITDA 35.878    15.191    (57,7)    134.250  141.631  5,5       

Ganho na aquisição das subsidárias da Sandretto -          -          -          (19.316)   

EBITDA Ajustado 35.878    15.191    (57,7)    134.250  122.315  (8,9)      

Margem EBITDA 19,0% 9,1% 21,2% 17,6%

Trimestral Acumulado
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Investimentos

Os investimentos em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, em 2008, foram de R$ 28,8
milhões, um incremento de 9,5% sobre os gastos do exercício anterior, evidenciando a
preocupação constante da Companhia com a inovação e o desenvolvimento de novos
produtos.

A receita operacional líquida decorrente de novos produtos no ano de 2008 foi de R$ 270
milhões, o que representou, em média,  38,8% da receita operacional líquida consolidada.

Os investimentos em imobilizados, no ano de 2008, foram de R$ 123,3 milhões, o que
representa um aumento de 345% sobre os valores investidos em 2007 (R$ 27,7 milhões).
Os recursos destinados à unidade de Máquinas-Ferramenta objetivaram o andamento do
projeto Paradiso, bem como a modernização e atualização do parque industrial. Na
unidade de Fundidos e Usinados os investimentos foram destinados à construção da nova
fundição (projeto Vulcano) e os investimentos corporativos destinaram-se, basicamente, a
ampliar a abrangência do seu sistema de gestão empresarial integrado (TI).

A Companhia contratou um pacote de soluções da Oracle para tornar ainda mais robusto
seu ERP. Os recursos aplicados pela Romi em TI destinam-se a atender suas várias
necessidades: a elaboração do projeto de seus produtos (máquinas-ferramenta, máquinas
para plásticos e fundidos e usinados), a linha de produção, a gestão comercial e
administrativa e as vendas no Brasil e em mais de 40 países.

No total, a Romi adquiriu 119 módulos da Oracle, que darão suporte para a melhoria
contínua de seus processos e de seu crescimento. O contrato prevê a atualização, para a
versão mais recente, dos 35 módulos da Oracle já existentes na empresa, implementados
desde 1997, alem da aquisição de licenças para outros 84 módulos.

Em decorrência do momento de incerteza no âmbito mundial e da retração da atividade
econômica nacional, a Companhia efetuou uma revisão em seus projetos de
investimentos denominados Paradiso e Vulcano, ajustando-os à nova realidade. Para o
ano de 2009, basicamente serão concluídas as etapas de infraestrutura que estavam em
andamento, a ampliação da unidade de máquinas pesadas e a construção da primeira
etapa da nova fundição, com investimentos orçados em R$ 75 milhões e que terão apoio
financeiro do BNDES.

Efeito da aquisição – Romi Italia

Em 24 de julho de 2008, através do Contrato de Cessão de Participações Sociais e de
Complexo Empresarial, a Companhia, adquiriu pelo montante de € 7.900.000,00
(equivalente a R$ 19.529 mil na data do contrato), um conjunto de bens e direitos
denominado “Complexo Empresarial” da “Sandretto Industrie S.l.r, em Administração
Extraordinária”, cuja sede se localiza em Grugliasco, na cidade de Turim, Itália. A nova
controlada tem como objeto principal a atividade de engenharia, fabricação e
comercialização de máquinas injetoras de plástico.

Para fins de IFRS, a aquisição das participações sociais da Sandretto Itália gerou um
ganho de € 7.822 mil (equivalente a R$ 19.316 mil traduzido pela taxa de câmbio na data
da aquisição), registrado na rubrica de “Outras receitas Operacionais” como resultado do
valor pago ser inferior à estimativa preliminar do valor justo dos ativos adquiridos e dos
passivos assumidos das subsidiárias.

Devido à aquisição ter sido completada durante o terceiro trimestre, a Companhia ainda
não finalizou a avaliação do valor justo de todos os ativos e passivos e, conforme
permitido pelo IFRS 3, a Companhia tem até um ano da data da aquisição para registrar
os ajustes finais para definição do valor justo, portanto, os valores apresentados acima
podem ser diferentes do valor justo final.

INVESTIMENTOS
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Como resultado da aquisição, as informações financeiras da Romi Italia em 31 de
dezembro de 2008, estão apresentadas no quadro a seguir, referente ao resultado do
período da data de aquisição até referida data base:

 (*) O Lucro Operacional e o Lucro Líquido foram impactados por R$ 19.316 mil e R$
12.773 mil respectivamente, em decorrência do reconhecimento do ganho como resultado
do valor pago ser inferior à estimativa preliminar do valor justo dos ativos adquiridos e dos
passivos assumidos das subsidiárias, efeito não recorrente e contabilizado somente para
fins de IFRS.

Para fins de apresentação desse release de resultados, os efeitos da aquisição foram
contabilizados na unidade de negócio de Máquinas para Plástico. Ressaltamos, ainda,
que para uma melhor apresentação dos números, o ganho não recorrente acima descrito
foi intencionalmente ajustado.

O efeito da Romi Italia S.r.l. na entrada e carteira de pedidos, em 30 de dezembro de
2008, para a unidade de negócio Máquinas para Plástico é de R$ 1.553 mil e R$ 2.581
mil, respectivamente.

Instrumentos Financeiros

As aplicações financeiras, inclusive as lastreadas por debêntures, são realizadas com
Instituições Financeiras de primeira linha e possuem rentabilidade substancialmente
atrelada ao Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”). A posição consolidada de
disponibilidades em 31 de dezembro de 2008 era de R$ 188,9 milhões.

Os empréstimos da Companhia são basicamente para investimentos em ampliação do
parque fabril, modernização e financiamentos de exportação e importação. Em 31 de
dezembro de 2008, o montante dos financiamentos em moeda nacional era de R$ 82,0
milhões e em moeda estrangeira de R$ 17,4 milhões, totalizando R$ 99,4 milhões.

Em 31 de dezembro de 2008 a Companhia não possuía transações com derivativos.

Valores em R$ mil Romi Consol. Romi Ganho Romi

Sem Itália Itália Subsidiárias (*) Consolidado

Receita Operacional Líquida 679.493          16.631        696.124       

Lucro Operacional 112.312          (5.172)         19.316              126.456       

Lucro Líquido 118.868          (5.034)         12.773              126.607       

2008
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Mercado de Capitais

Os mercados de capitais continuaram a sofrer os efeitos da crise no quarto trimestre de
2008. Nesse contexto, as ações ordinárias da Companhia (ROMI3) apresentaram
variação negativa de 13,7% no quarto trimestre e fecharam 2008 cotadas a R$ 7,60. O
Índice Bovespa, no mesmo período, teve uma variação negativa de 24,2%.

O valor de mercado da Companhia atingiu R$ 597 milhões, ao final de 2008, e o volume
médio diário de negociação, durante o 4T08, foi de R$ 999,5 mil.

Fonte: Economática

Desempenho da Ação: ROMI3 x Ibovespa (Base 100) - C ot. R$/ação
Período: Dezembro/2006 a Dezembro/2008
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IFRS
Conforme divulgado, a partir de 31 de dezembro de 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 31 de
dezembro de 2008.

MERCADO DE
CAPITAIS

31/12/2008
Patrimônio Líquido em BRGAAP (excluindo minoritários) 679.243     
Ajustes em IFRS:
   Reversão do deságio da controlada Rominor 4.199         
   Reconhecimento ao resultado do ganho apurado na aquisição de 
ativos da Sandretto

19.316       

   Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre os ajustes 
acima

(7.947)        

   Ajuste de conversão para moeda extrangeira 5.882         
Patrimônio Líquido em IFRS (excluindo minoritários) 700.693     

31/12/2008
Lucro Líquido em BRGAAP 113.834     
Ajuste em IFRS:
   Reconhecimento ao resultado do ganho apurado na aquisição de 
ativos da Sandretto

19.316       

   Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre o ajuste acima (6.543)        

Lucro Líquido em IFRS 126.607     
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Recompra de Ações

Em reunião realizada em 21 de outubro de 2008, o Conselho de Administração aprovou
programa de aquisição de ações ordinárias de emissão da Companhia, para manutenção
em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação, sem redução de capital, nos termos
do seu Estatuto Social, das Instruções CVM nº 10/80 e nº 268/97 e das demais
disposições legais vigentes.

O objetivo da Companhia com o Programa é maximizar a geração de valor para o seu
acionista, através da aplicação de parte dos seus recursos financeiros disponíveis, dentro
do montante global das reservas de lucro e de capital.

No âmbito do Programa, as operações de aquisição de ações serão realizadas entre 22
de outubro de 2008 e 17 de abril de 2009, na Bolsa de Valores de São Paulo –
BOVESPA, a preços de mercado, pela corretora Santander S.A. CCT.

Em 31 de dezembro de 2008, a Companhia havia adquirido 2.286.900 ações, ao preço
médio de R$ 6,81 por ação, totalizando R$ 15.566 mil. Em 2009 foram adquiridas mais
923.800 ações, pelo valor total de R$ 6.612 mil, ao preço médio de R$ 7,16 por ação. O
total de ações adquiridas até 17 de fevereiro de 2009 é de 3.210.700 ações, pelo valor de
R$ 22.178 mil, ao preço médio de R$ 6,91 por ação.

Prêmios
Pela quinta vez consecutiva a Companhia recebeu o prêmio PPR/2008, categoria Top
Equipamentos Máquinas de Injeção, editado pela revista Plásticos em Revista, ratificando
mais uma vez, a excelência da qualidade dos seus produtos e serviços.

Outra premiação de destaque foi recebida pelo diretor-presidente, Livaldo Aguiar dos
Santos, pela revista norte-americana Institutional Investor. Ele foi eleito o quarto melhor
presidente de empresas brasileiras da categoria que reuniu os setores industrial, aéreo e
de transporte. Dentre as quatro primeiras empresas, a Romi é a única do setor industrial.

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.

PRÊMIOS
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Demonstrações Financeiras

ATIVO 4T07 4T08
CIRCULANTE 786.047            885.761            
Disponibilidades 189.010            135.224            

Aplicações financeiras 111.512            53.721              

Duplicatas a Receber 64.244              79.591              

Valores a receber - repasse Finame fabricante 223.221            306.892            

Estoques       183.044            285.344            

Impostos a recuperar          11.537              17.742              

Outros valores a realizar 3.479                7.247                

NÃO CIRCULANTE 565.120            795.163            
Realizável a Longo Prazo 435.454            534.484            
Duplicatas a receber 2.136                3.700                

Valores a receber - repasse Finame fabricante 409.896            479.371            

Impostos e contribuições a recuperar 5.391                18.245              

Imposto de renda e contribuição social diferidos 8.016                12.731              

Depósitos Judiciais 7.087                13.803              

Outros valores a realizar 2.928                6.634                

Investimentos
Imobilizado, líquido 129.666            256.340            

Intangível -                       2.843                

Ágio -                       1.496                

Diferido -                       -                       

TOTAL DO ATIVO 1.351.167         1.680.924         

Balanço Patrimonial Consolidado 
IFRS (R$ mil)
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PASSIVO 4T07 4T08
CIRCULANTE 313.995            416.388            
Financiamentos 30.854              28.503              

Financiamentos - Finame fabricante 192.884            270.028            

Fornecedores 25.193              31.136              

Salários e encargos sociais 35.934              33.845              

Impostos e contribuições a recolher 8.013                7.357                

Adiantamento de clientes 9.702                14.082              

Dividendos, juros sobre o capital próprio e participações 6.775                16.277              

Outras contas a pagar 4.640                15.160              

NÃO CIRCULANTE 411.049            561.307            
Financiamentos 50.293              70.957              

Financiamentos - Finame fabricante 348.710            453.323            

Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre deságio 1.404                7.947                

Impostos e contribuições a recolher 1.896                3.578                

Outras contas a pagar -                       9.626                

Provisão para passivos eventuais 8.746                15.876              

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 624.252            700.693            
Capital social     505.764            505.764            

Reservas de capital          2.209                2.209                

Ajustes cumulativos de conversão para moeda estrangeira (968)                 5.649                

Reservas de lucros 117.247            187.071            

PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA 1.871                2.536                

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PARTICIPAÇÃO MINORITÁ RIA 626.123            703.229            

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.351.167         1.680.924         

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

R$ mil 4T07 4T08 Var.% 2007 2008 Var.%

Receita Operacional Bruta 227.281   196.482   (13,6)     761.156   836.625   9,9         
   Impostos e contribuições (38.451)    (30.313)    (21,2)     (129.168)  (140.501)  8,8         
Receita Operacional Líquida 188.830   166.169   (12,0)     631.988   696.124   10,1       
   Custo dos produtos e serviços vendidos (109.872)  (104.834)  (4,6)       (359.875)  (416.550)  15,7       
Lucro Bruto 78.958     61.335     (22,3)     272.113   279.574   2,7         

Margem bruta % 41,8% 36,9% 43,1% 40,2%
Despesas Operacionais     (46.326)     (50.608) 9,2          (149.718)   (153.118) 2,3         
   Comerciais (17.469)    (18.596)    6,5        (59.786)    (65.927)    10,3       
   Gerais e Administrativas (17.878)    (22.770)    27,4      (45.456)    (63.800)    40,4       
   Participação e Honorários da Administração (2.557)      (871)         (65,9)     (12.425)    (12.701)    2,2         
   Pesquisa e desenvolvimento (7.032)      (7.571)      7,7        (26.340)    (28.766)    9,2         
   Tributárias (1.551)      (1.026)      (33,8)     (6.742)      (2.913)      (56,8)      
  Outras Receitas Operacionais 161          226          40,4       1.031       20.989     1.935,8  
Lucro Operacional antes do resultado
financeiro

32.632     10.727     (67,1)     122.395   126.456   3,3         

Margem Operacional  % 17,3% 6,5% 19,4% 18,2%
Resutado Financeiro 8.521       10.177     19,4      27.922     35.303     26,4       
   Receitas financeiras 9.355       8.556       (8,5)       30.508     36.950     21,1       
   Despesas financeiras (1.494)      (900)         (39,8)     (5.048)      (5.061)      0,3         
   Variações cambiais líquidas 660          2.521       282,0    2.462       3.414       38,7       
Lucro antes do Imposto de Renda e
Contribuições

41.153     20.904     (49,2)     150.317   161.759   7,6         

  Imposto de renda/Contribuição social (7.908)      (3.079)      (61,1)     (25.543)    (35.152)    37,6       
Lucro Líquido 33.245     17.825     (46,4)     124.774   126.607   1,5         

Margem Líquida % 17,6% 10,7% 19,7% 18,2%
Atribuído a:
  Participação dos controladores 33.070     17.575     (46,9)     124.219   125.726   1,2         
  Participação minoritária 175          250          42,9      555          881          58,7       

EBITDA Ajustado 35.878     15.191     (57,7)     134.250   122.315   (8,9)        
   Lucro líquido do período 33.245     17.825     124.774   126.607   
   Imposto de renda e contribuição social 7.908       3.079       25.543     35.152     
   Resultado financeiro líquido (8.521)      (10.177)    (27.922)    (35.303)    
   Depreciação 3.246       4.464       11.855     15.175     
   Ganho na aquisição das subsidiárias da -               -               -               (19.316)    
   Sandretto

Margem EBITDA Ajustada % 19,0% 9,1% 21,2% 17,6%

No de ações (mil)       78.558       78.558       78.558       78.558 

Lucro líquido por ação - R$           0,42           0,23           1,59           1,61 

Valor patrimonial por ação - R$           8,10           8,93           8,10           8,93 
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Fluxo de Caixa Consolidado
IFRS (R$ mil)

R$ mil 4T07 4T08 2007 2008

Fluxo de Caixa de atividades operacionais:
Lucro Líquido 33.245        17.825        124.774      126.607      

Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro líquido 7.908          3.079          25.543        35.152        

Despesa financeira 3.382          2.334          4.860          6.462          
Depreciação 3.246          4.464          11.855        15.175        
Provisão para créditos de liquidação duvidosa de duplicatas a receber e
outros créditos

234             575             480             1.897          

Perda (ganho) na alienação de imobilizado 361             339             (103)            (485)            
Provisão para desvalorização do estoque (236)            (1.369)         (1.428)         (3.990)         
Provisão para passivos eventuais, líquida 29               (22)              (2.770)         414             
Ganho na aquisição de participação societária -                  -                  -                  (19.316)       

Variação nos ativos operacionais
Títulos mantidos para negociação (33.866)       65.557        (95.659)       57.791        
Duplicatas a receber (4.479)         11.632        (14.252)       3.896          
Valores a receber - repasse Finame fabricante (74.704)       (21.704)       (202.631)     (153.146)     
Estoques 8.788          (21.253)       (11.826)       (72.948)       
Impostos e contribuições a recuperar, líquidos 288             (3.698)         (2.791)         (14.685)       
Outros valores a realizar (135)            (1.903)         (1.128)         (4.206)         

Variação nos passivos operacionais
Fornecedores 3.974          (18.542)       7.275          (5.355)         
Salários e encargos sociais 3.801          (7.529)         10.054        (3.171)         
Impostos e contribuições a recolher (2.588)         (3.304)         (2.272)         (8.984)         
Adiantamentos de clientes 2.578          (4.379)         5.074          4.249          
Outras contas a pagar 792             (3.772)         2.303          215             
Caixa oriundo das (gerado nas) atividades operacion ais (47.382)       18.330        (142.642)     (34.428)       

Juros pagos (802)            (979)            (3.293)         (6.953)         
Impostos  de renda e contribuição social sobre o lucro líquido pagos (7.669)         (10.722)       (23.357)       (24.797)       
Caixa líquido oriundo das (gerado nas) atividades o peracionais (55.853)       6.629          (169.292)     (66.178)       

Aquisição de imobilizado (7.929)         (53.186)       (27.716)       (123.333)     
Venda de imobilizado 2                 -                  3.592          1.041          
Aquisição de participação em controlada líquido do saldo de caixa dos
investimentos adquiridos

-                  (7.963)         -                  (9.646)         

Fluxo de caixa de operações de investimentos (7.927)         (61.149)       (24.124)       (131.938)     
Aumento de caixa com emissão de ações -                  -                  229.973      -                  
Juros sobre o capital próprio e dividendos distribuídos (23.738)       (4.526)         (121.506)     (30.834)       
Novos empréstimos e financiamentos 12.944        14.502        56.641        45.659        
Pagamentos de financiamentos (7.153)         (10.727)       (13.951)       (38.134)       
Novos financiamentos - Finame fabricante 109.941      186.696      327.342      398.905      
Pagamentos de financiamentos - Finame fabricante (46.792)       (117.864)     (167.142)     (217.148)     
Aquisição de ações de emissão própria -                  (15.566)       -                  (15.566)       
Fluxo de caixa de atividades financeiras 45.202        52.515        311.357      142.882      

Fluxo de Caixa Líquido (18.578)       (2.005)         117.941      (55.234)       
Variação cambial do saldo de caixa das subsidiárias no exterior -                  467             -                  1.448          
Disponibilidades e aplicações financeiras - início do exercício 207.588      136.762      71.069        189.010      
Disponibilidades e aplicações financeiras - fim do exercício 189.010      135.224      189.010      135.224      



16

Anexo I

R$ mil
 Máquinas-
Ferramenta 

 Máquinas 
para Plásticos 

 Fundidos e 
Usinados 

 Total 

Receita Operacional Bruta 525.328          153.135          158.162          836.625          

(-) Impostos (85.404)           (25.061)           (30.036)           (140.501)         
Receita Operacional Líquida 439.924          128.074          128.126          696.124          

Custos dos produtos e serviços vendidos (238.481)         (60.056)           (118.013)         (416.550)         
Transferências remetidas 23.460            -                  35.046            58.506            
Transferências recebidas (28.669)           (19.163)           (10.674)           (58.506)           
Lucro Bruto 196.234          48.855            34.485            279.574          

Margem Bruta % 44,6% 38,1% 26,9% 40,2%
Despesas Operacionais (113.194)         (21.276)           (18.648)           (153.118)         

  Vendas (42.463)           (15.853)           (7.611)             (65.927)           
  Gerais e Administrativas (37.479)           (17.685)           (8.636)             (63.800)           
  Participação e Honorários da Administração (9.087)             (1.696)             (1.918)             (12.701)           
  Pesquisa e Desenvolvimento (23.190)           (5.576)             -                  (28.766)           
  Tributárias (1.855)             (575)                (483)                (2.913)             
  Outras Receitas Operacionais 880                 20.109            -                  20.989            

Lucro Operacional antes do resultado financeiro 83.040            27.579            15.837            126.456          
Margem Operacional % 18,9% 21,5% 12,4% 18,2%

R$ mil
 Máquinas-
Ferramenta 

 Máquinas 
para Plásticos 

 Fundidos e 
Usinados 

 Total 

Receita Operacional Bruta 496.292          125.835          139.029          761.156          

(-) Impostos (79.502)           (21.631)           (28.035)           (129.168)         
Receita Operacional Líquida 416.790          104.204          110.994          631.988          

Custos dos produtos e serviços vendidos (224.998)         (43.141)           (91.736)           (359.875)         
Transferências remetidas 22.793            -                  30.645            53.438            
Transferências recebidas (22.284)           (19.482)           (11.672)           (53.438)           
Lucro Bruto 192.301          41.581            38.231            272.113          

Margem Bruta % 46,1% 39,9% 34,4% 43,1%
Despesas Operacionais (107.634)         (26.091)           (15.993)           (149.718)         

  Vendas (41.600)           (12.104)           (6.082)             (59.786)           
  Gerais e Administrativas (31.329)           (6.834)             (7.293)             (45.456)           
  Participação e Honorários da Administração (9.174)             (1.513)             (1.738)             (12.425)           
  Pesquisa e Desenvolvimento (21.525)           (4.815)             -                  (26.340)           
  Tributárias (5.037)             (825)                (880)                (6.742)             
  Outras Receitas Operacionais 1.031              -                  -                  1.031              
Lucro Operacional antes do resultado financeiro 84.667            15.490            22.238            122.395          

Margem Operacional % 20,3% 14,9% 20,0% 19,4%

Demonstração do Resultado Consolidado por Unidades de Negócio - 2007

Demonstração do Resultado Consolidado por Unidades de Negócio - 2008
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R$ mil
 Máquinas-
Ferramenta 

 Máquinas 
para Plásticos 

 Fundidos e 
Usinados 

 Total 

Receita Operacional Bruta 121.994          39.052            35.436            196.482          

(-) Impostos (19.370)           (5.042)             (5.901)             (30.313)           
Receita Operacional Líquida 102.624          34.010            29.535            166.169          

Custos dos produtos e serviços vendidos (58.861)           (16.447)           (29.526)           (104.834)         
Transferências remetidas 5.203              -                  7.461              12.664            
Transferências recebidas (6.616)             (3.922)             (2.126)             (12.664)           
Lucro Bruto 42.350            13.641            5.344              61.335            

Margem Bruta % 41,3% 40,1% 18,1% 36,9%
Despesas Operacionais (30.947)           (15.071)           (4.590)             (50.608)           

  Vendas (11.778)           (4.710)             (2.108)             (18.596)           
  Gerais e Administrativas (11.877)           (8.524)             (2.369)             (22.770)           
  Participação e Honorários da Administração (845)                (64)                  38                   (871)                
  Pesquisa e Desenvolvimento (5.743)             (1.828)             -                  (7.571)             
  Tributárias (681)                (194)                (151)                (1.026)             
  Outras Receitas Operacionais (23)                  249                 -                  226                 
Lucro Operacional antes do resultado financeiro 11.403            (1.430)             754                 10.727            

Margem Operacional % 11,1% -4,2% 2,6% 6,5%

R$ mil
 Máquinas-
Ferramenta 

 Máquinas 
para Plásticos 

 Fundidos e 
Usinados 

 Total 

Receita Operacional Bruta 151.747          39.107            36.427            227.281          

(-) Impostos (24.353)           (6.855)             (7.243)             (38.451)           
Receita Operacional Líquida 127.394          32.252            29.184            188.830          

Custos dos produtos e serviços vendidos (69.485)           (14.616)           (25.771)           (109.872)         
Transferências remetidas 6.854              -                  8.596              15.450            
Transferências recebidas (6.498)             (5.932)             (3.020)             (15.450)           
Lucro Bruto 58.265            11.704            8.989              78.958            

Margem Bruta % 45,7% 36,3% 30,8% 41,8%
Despesas Operacionais (33.649)           (7.973)             (4.704)             (46.326)           

  Vendas (12.354)           (3.482)             (1.633)             (17.469)           
  Gerais e Administrativas (13.006)           (2.483)             (2.389)             (17.878)           
  Gerais e Administrativas (1.745)             (366)                (446)                (2.557)             
  Pesquisa e Desenvolvimento (5.643)             (1.389)             -                  (7.032)             
  Tributárias (1.062)             (253)                (236)                (1.551)             
  Outras Receitas Operacionais 161                 -                  -                  161                 
Lucro Operacional antes do resultado financeiro 24.616            3.731              4.285              32.632            

Margem Operacional % 19,3% 11,6% 14,7% 17,3%

Demonstração do Resultado Consolidado por Unidades de Negócio - 4T08

Demonstração do Resultado Consolidado por Unidades de Negócio - 4T07


