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Santa Bárbara d’Oeste, SP, 28 de outubro de 2009 – Indústrias Romi S.A. (Bovespa: ROMI3), líder nacional nos mercados de 
Máquinas-Ferramenta e Máquinas para Plásticos e importante produtor de Fundidos e Usinados, anuncia seus resultados do 
terceiro trimestre de 2009 (3T09). As informações operacionais e financeiras da Companhia, exceto quando indicadas de outra 
forma, são consolidadas, preparadas de acordo com os princípios Internacionais de Contabilidade (IFRS) e os valores 
monetários estão expressos em milhares de reais. 

 

Entrada de Pedidos apresenta crescimento de 55,6% n o 
3T09 em relação ao 2T09 

 

 

� Carteira de pedidos cresce 46,4% em relação ao 2T09  e atinge R$ 141,4 milhões , 
evidenciando a recuperação do nível de atividade das unidades de negócio; 

� Receita Operacional Líquida cresce 17,2% em relação  ao trimestre anterior,  
decorrente da melhora nas vendas de Máquinas-Ferramenta e Máquinas para Plásticos; 

� Entrada de Pedidos de Fundidos e Usinados aumenta 8 5,3% no 3T09 em relação 
ao 2T09, mostrando inicio da retomada dessa unidade; 

� Entrada de Pedidos de Máquinas para Plásticos evolu i 46,0% no 3T09 em relação 
ao 2T09 e 44,3% em relação ao 3T08,  evidenciando a força do setor de consumo na 
economia doméstica. 

 
ROMI - Consolidado Trimestral Acumulado
Valores em R$ mil 3T08 3T09  Var. % 9M08 9M09  Var. % 
Volume de Vendas

Máquinas-Ferramenta (unidades) 697             365          (47,6)      1.865            930          (50,1)      
Máquinas para Plásticos (unidades) 107             103          (3,7)        292               189          (35,3)      
Fundidos e Usinados (toneladas) 5.800          2.147       (63,0)      17.043          5.924       (65,2)      

Receita Operacional Líquida 199.836      122.005   (38,9)      529.955        301.850   (43,0)      
margem bruta (%) 41,8% 30,3% 41,2% 31,0%
Lucro Operacional (EBIT ajustado) * 38.409        3.503       (90,9)      96.413          (8.433)     (108,7)    
margem operacional  (%) 19,2% 2,9% 18,2% -2,8%
Lucro Líquido ajustado * 37.330        3.060       (91,8)      96.009          (4.273)     (104,5)    
margem líquida (%) 18,7% 2,5% 18,1% -1,4%
EBITDA ajustado * 42.118        8.903       (78,9)      107.124        6.219       (94,2)      
margem EBITDA  (%) 21,1% 7,3% 20,2% 2,1%
Investimentos 38.927        5.397       70.147          44.715     

 

 
EBITDA = lucro antes do resultado financeiro, impostos sobre o lucro, depreciação e amortização. 
 

(*) Para fins de melhor entendimento do resultado do 3T08 e 9M08, o EBIT, EBITDA e Lucro Líquido foram ajustados de forma 
a desconsiderar o ganho decorrente da aquisição das subsidiárias da Sandretto, efeito esse no montante positivo de R$ 
19.316, R$ 19.316 e R$ 12.773, respectivamente. 

 

 

Destaques 
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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 
industriais que utilizam produtos da empresa são o automotivo (leves e pesados), máquinas agrícolas, bens de 
capital e bens de consumo, ferramentarias, equipamentos hidráulicos, entre muitos outros. 

A empresa conta com onze unidades fabris, sendo quatro de montagem final de máquinas industriais, duas 
fundições, três de usinagem de componentes mecânicos, uma para fabricação de componentes de chapas de 
aço 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 50.000 
toneladas/ano. 

A Unidade de Negócio Máquinas-Ferramenta, que respondeu por 63,7% da receita do 3T09, compreende as 
linhas de Tornos Convencionais, Tornos a CNC (controle numérico computadorizado), Centros de Usinagem e 
Tornos Verticais e Horizontais pesados e extrapesados. A unidade de Fundidos e Usinados e a unidade de 
Máquinas para Plásticos, esta última que congrega máquinas injetoras e máquinas sopradoras, contribuíram 
com 10,0% e 26,3%, respectivamente, da receita do período. 

 

 

O setor de bens de capital sofreu, no primeiro semestre de 2009, com as incertezas sobre o rumo da demanda 
interna e da forte queda da demanda externa, decorrentes da recente crise financeira internacional. Tais reflexos 
foram absorvidos pela Companhia já desde os últimos meses de 2008, com a demanda pelas máquinas e 
fundidos da Romi muito abaixo do mesmo período do ano anterior. Entretanto, impulsionado pela (i) redução da 
taxa de juros para investimento em capital fixo, promovida pelo BNDES em julho de 2009, (ii) melhora do nível 
de confiança da indústria e (iii) recomposição dos estoques na economia, A Romi pode sentir, neste terceiro 
trimestre de 2009, uma recuperação nos negócios de nossos produtos. 

A crise afetou a indústria com maior intensidade do que os setores de serviços e comércio. Os dados da 
economia do segundo trimestre de 2009, divulgados pelo IBGE, apontam retração do PIB Industrial em 7,9% e 
na Formação Bruta de Capital Fixo (FBKF) em 17,0% (2T09 x 2T08), conforme evidenciado no gráfico a seguir. 
Este indicador de FBKF mostra o pior nível de investimento na indústria nacional, reforçando que as 
perspectivas a partir do segundo semestre, devem paulatinamente retomar o crescimento. 
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Associamos o indicador de FBKF ao índice de nível de utilização da capacidade instalada (NUCI) elaborado pela 
Fiesp, conforme gráfico a seguir. Os principais setores que demandam nossos produtos sofreram importante 
redução no nível de utilização da sua capacidade instalada, nos últimos meses, entretanto, já podemos notar, 
uma estabilidade nesses indicadores, com tendência de recuperação. 
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O PIB Industrial e a Formação Bruta de Capital Fixo são importantes drivers do crescimento da Companhia. 

 

 

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. Aliada a essas vantagens competitivas, a 
solidez financeira da Companhia se tornou um fator ainda mais importante para a decisão de compra do cliente, 
em um ambiente de negócios marcado pela ainda instabilidade econômica mundial e, principalmente, pela baixa 
disponibilidade de crédito. 

 

Entrada de Pedidos (valores brutos, com impostos) 
 
Entrada de Pedidos (R$ mil) 3T08 3T09 Var.%
Máquinas-Ferramenta 136.795      115.371      (15,7)      
Máquinas para Plásticos 31.811        45.892        44,3        
Fundidos e Usinados 41.425        17.290        (58,3)      
Total 210.031      178.553      (15,0)      

 

 

Na comparação da entrada de pedidos com o mesmo período do ano anterior, nota-se a forte demanda para 
máquinas para plásticos, crescimento de 44,3% em relação ao 3T08, reflexo da correta estratégia da Companhia 
em diversificação de portfolio de produtos (novas linhas de máquinas sopradoras).  

Mercado 
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Entrada de Pedidos (R$ mil) 9M08 9M09 Var.%
Máquinas-Ferramenta 438.348      223.375      (49,0)      
Máquinas para Plásticos 115.907      92.492        (20,2)      
Fundidos e Usinados 114.917      30.243        (73,7)      
Total 669.172      346.110      (48,3)      

 

 

A forte retração dos investimentos, por parte de nossos clientes, afetou de modo significativo os negócios da 
Companhia, com queda de 48,3% na entrada de novos pedidos, na comparação do 9M09 com o 9M08. 

 

Entrada de Pedidos (R$ mil) 1T09 2T09 3T09 Var.%
Máquinas-Ferramenta 34.040        73.964        115.371      56,0        
Máquinas para Plásticos 15.159        31.441        45.892        46,0        
Fundidos e Usinados 3.621          9.332          17.290        85,3        
Total 52.820        114.737      178.553      55,6        

 

 

Em relação ao trimestre imediatamente anterior, a entrada de pedidos no 3T09 apresentou um aumento de 
55,6%, refletindo a paulatina e sustentada recuperação de atividade dos negócios da Companhia.  

 

 

Carteira de Pedidos (valores brutos, com impostos, no final de cada per íodo)  
 
Carteira de Pedidos (R$ mil) 3T08 3T09 Var.%
Máquinas-Ferramenta 141.726      93.894        (33,7)      
Máquinas para Plásticos 37.854        39.780        5,1          
Fundidos e Usinados 42.672        7.738          (81,9)      
Total 222.252      141.412      (36,4)      

 

 

A unidade de Máquinas para Plásticos, também, mostra uma forte recomposição da carteira de pedidos pelos 
motivos já mencionados anteriormente, nas demais unidades de negócio, quando a comparamos com o mesmo 
período do ano anterior, ainda são evidentes os efeitos da redução da atividade econômica. Na unidade de 
Fundidos e Usinados, a queda é mais acentuada, em razão de alguns clientes, que tinham como política 
antecipar a colocação dos pedidos, passaram a colocá-los pontualmente. 

 
Carteira de Pedidos (R$ mil) 1T09 2T09 3T09 Var.%
Máquinas-Ferramenta 60.154        65.358        93.894        43,7
Máquinas para Plásticos 23.098        26.711        39.780        48,9
Fundidos e Usinados 8.636          4.510          7.738          71,6
Total 91.888        96.579        141.412      46,4         
 

Na comparação do 3T09 com o 2T09, observamos consistente recomposição da carteira de todas as unidades 
de negócios. 

 
Observação: Os valores da carteira de pedidos não incluem peças, serviços e revendas. 
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Receita Operacional Líquida 
A Receita Operacional Líquida Consolidada registrada pela Companhia no 3T09 atingiu R$ 122,0 milhões, 
crescimento de 17,2% em relação ao 2T09, ainda inferior em 38,9% quando comparada com o 3T08 (R$ 199,8 
milhões). 

No acumulado de nove meses de 2009, a Receita Operacional Líquida Consolidada apresentou uma redução de 
43,0% em comparação com o mesmo período de 2008, atingindo R$ 301,9 milhões. Esta diminuição é 
decorrente, principalmente, da retração da atividade industrial no Brasil, desde o último trimestre de 2008. 

No 3T09, a receita no mercado externo alcançou R$ 12,8 milhões, com redução de 57,6% em relação ao 3T08 
(R$ 30,2 milhões). Em dólares, as vendas no 3T09 atingiram US$ 7,1 milhões, representando uma diminuição de 
58,9%, em relação aos US$ 17,3 milhões do 2T08, evidenciando a dificuldade econômica enfrentada pela 
economia mundial. A receita no mercado externo da Companhia representou 10,5% da Receita Operacional 
Líquida, em comparação aos 15,1% do 3T08. 

A Europa passou a ser nosso principal mercado comprador, representando 66,5% da receita obtida nos 
mercados externos no 3T09 (38,8% no 3T08), seguida dos Estados Unidos com 26,6% (46,3% no 3T08), 
América Latina com 6,7% (13,9% no 3T08) e demais continentes com 0,2% (1,0% no 3T08).  

No período de nove meses de 2009, as vendas no mercado externo representaram 14,6% (US$ 21,5 milhões) 
em comparação aos 13,3% (US$ 41,3 milhões) do mesmo período de 2008. No acumulado, a Europa 
representou 58,8% (32,7% no 9M08), os EUA representaram 31,7% (47,2% no 9M08), a América Latina atingiu 
8,9% (18,1% no 9M08) e os outros países com 0,6% (2,0% no 9M08). 

 
 

 

Receita Operacional Líquida (R$ mil) 

 
Romi - Consolidado Trimestral Acumulado
Receita Operacional Líquida 3T08 3T09  Var% 9M08 9M09  V ar% 
Máquinas-Ferramenta 125.656  77.698    (38,2)       337.300  192.662  (42,9)       
Máquinas para Plásticos 37.588    32.057    (14,7)       94.064    76.323    (18,9)       
Fundidos e Usinados 36.592    12.250    (66,5)       98.591    32.865    (66,7)       
Total 199.836  122.005  (38,9)       529.955  301.850  (43,0)        
 
Romi - Consolidado Trimestral
Receita Operacional Líquida 1T09 2T09 3T09  Var% 
Máquinas-Ferramenta 50.330    64.634    77.698    20,2        
Máquinas para Plásticos 15.407    28.859    32.057    11,1        
Fundidos e Usinados 10.032    10.583    12.250    15,8        
Total 75.769    104.076  122.005  17,2         
 

Obs: Vide, no anexo I, a demonstração do resultado p or Unidade de Negócio. 
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Máquinas-Ferramenta 

Mostrando uma recuperação significativa no trimestre, a receita operacional líquida desta unidade apresentou um 
aumento de 20,2%, quanto comparado com o 2T09, atingindo R$ 77,7 milhões. Todavia, em relação ao 3T08, a 
diminuição foi de 38,2%. 

As vendas físicas da Unidade de Negócio Máquinas-Ferramenta no 3T09 totalizaram 365 unidades, também um 
incremento de 14,4% em relação ao 2T09 (319 unidades), apesar da redução de 47,6% em relação ao mesmo 
período de 2008 (697 unidades). 

A principal razão para a o início da retomada nas vendas dessa unidade de negócio, foram a consolidação da 
unidade de máquinas pesadas e extrapesadas, a melhor perspectiva de utilização da capacidade produtiva do 
setor industrial doméstico e, principalmente, a redução da taxa de juros para bens de capital, promovida pelo 
BNDES. 

No mercado interno, os principais clientes desta Unidade de Negócio continuam sendo do segmento de 
prestação de serviços de usinagem, automobilístico, do setor de ferramentaria, da indústria de máquinas e 
equipamentos, petróleo, hidráulica e de ensino técnico. 

 

Máquinas para Plásticos 

No 3T09, as vendas físicas da Unidade de Negócio Máquinas para Plásticos totalizaram 103 unidades, um 
significativo aumento de 68,8% em relação ao 2T09 (61 unidades). Comparativamente com o 3T08, notamos 
uma leve redução de 3,7% (107 unidades). 

A receita líquida desta unidade atingiu R$ 32,1 milhões no 3T09 representando um crescimento de 11,1% em 
relação ao 2T09. Em relação ao 3T08 a diminuição foi de 14,7%. As vendas de máquinas sopradoras 
contribuíram para minimizar a queda de faturamento desta Unidade de Negócio, evidenciando o acerto da 
estratégia da Companhia, no investimento nesta linha de produtos. 

Os setores que apresentaram maior demanda pelos produtos desta Unidade de Negócio, foram os setores de 
embalagens, automotivo, de prestação de serviços, de construção civil e de utilidades domésticas. 

 

Fundidos e Usinados 

No 3T09, as vendas desta unidade somaram 2.147 toneladas, com aumento de 10,0% sobre as 1.952 toneladas 
vendidas no 2T09. Com relação ao mesmo período do ano anterior ocorreu queda de 63,0%. 

A participação desta unidade na receita total da Companhia, no 3T09, foi de 10,0% (18,3% no 3T08). 

O baixo volume de produção, decorrente da retração econômica, reflete na queda da participação da receita de 
vendas desta unidade de negócio, na receita total da Companhia. 

Os setores compradores que mais se destacaram neste período, foram os automotivos comerciais (caminhões), 
equipamentos para geração de energia, máquinas agrícolas e bens de capital. 

 

Custos e Despesas Operacionais 
 

A margem bruta obtida no 3T09 já apresenta uma leve melhora de 0,3 pp em relação ao 2T09, quando a 
comparamos com o 3T08, ainda notamos uma deterioração de 11,5 pp. Os principais motivos para as variações 
na margem bruta, são decorrentes dos volumes de vendas entre os períodos analisados e a uma política mais 
agressiva de preços. 

A margem operacional no 3T09, também, apresentou uma leve recuperação de 0,2 pp em relação ao 2T09 e 
uma redução de 16,3 pp em relação ao 3T08 e fechou o trimestre em 2,9%. 

Devemos ressaltar que em julho tivemos gastos não recorrentes com redução de quadro de pessoal em 
aproximadamente R$ 4,1 milhões, tal efeito impactou a margem operacional (EBIT) do 3T09 em 3,4 pp.  
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Romi - Consolidado Trimestral Acumulado
Margem Bruta (%) 3T08 1T09 2T09 3T09 9M08 9M09
Máquinas-Ferramenta 45,1% 42,5% 33,7% 40,4% 45,6% 38,7%
Máquinas para Plásticos 40,1% 39,4% 36,2% 25,6% 37,4% 32,4%
Fundidos e Usinados 32,0% -21,6% -9,5% -21,3% 29,6% -17,6%
Total 41,8% 33,4% 30,0% 30,3% 41,2% 31,0%

Romi - Consolidado Trimestral Acumulado
Margem Operacional (EBIT) (%) 3T08 1T09 2T09 3T09 9M08 9M 09
Máquinas-Ferramenta 22,8% -10,3% 10,3% 13,4% 21,2% 6,2%
Máquinas para Plásticos (*) 9,2% -36,1% -3,8% -8,6% 10,3% -12,3%
Fundidos e Usinados 17,3% -40,0% -25,8% -33,9% 15,3% -33,1%
Total (*) 19,2% -19,5% 2,7% 2,9% 18,2% -2,8%  

(*) Para fins de melhor entendimento do resultado do 3T08 e 9M08, o EBIT foi ajustado de forma a desconsiderar o ganho 
decorrente da aquisição das subsidiárias da Sandretto, efeito esse no montante positivo de R$ 19.316. 

 

Máquinas-Ferramenta 

A margem bruta desta Unidade de Negócio atingiu 40,4% no 3T09, indicando uma importante recuperação de 
6,7 pp em relação ao 2T09. Mas ainda apresentou uma redução de 4,7 pp, em relação aos 45,1% obtidos no 
3T08. A margem operacional deste trimestre apresentou, também, uma recuperação de 3,1 pp em relação ao 
2T09 e uma redução de 9,4 pp em relação ao 3T08. O principal motivo para a recuperação das margens é 
devido ao incremento de volume de vendas, apesar da estratégia de preço mais agressiva. 

 

Máquinas para Plásticos 

A margem bruta no 3T09 atingiu 25,6%, com redução de 10,6 pp e 14,5 pp, em relação ao 2T09 e 3T08 
respectivamente. A margem operacional negativa no trimestre decorre, principalmente, do resultado da Romi 
Italia S.r.I. (adquirida em julho de 2008 e em processo de turnaround), associada a uma política mais agressiva 
de preços. 

 

Fundidos e Usinados 

Esta unidade vem sentindo com mais intensidade o baixo volume de produção e registrando margens negativas 
em 2009. Os ajustes operacionais, promovidos pela Companhia, provocaram uma melhora nas margens bruta e 
operacional, todavia, a recente política mais agressiva de preços para esta unidade de negócio, ocasionou uma 
deterioração das margens do 3T09. 

 

EBITDA e Margem EBITDA 
No 3T09, a geração operacional de caixa medida pelo EBITDA (Lucro Antes dos Resultados Financeiros, 
Impostos, Depreciação e Amortização) foi R$ 8,9 milhões, representando uma margem EBITDA de 7,3%. O 
principal motivo foi a combinação de uma melhora nos níveis de faturamento no 3T09 e dos efeitos dos ajustes 
operacionais promovidos pela Companhia nos trimestres anteriores. A Companhia acredita estar ajustada para 
manter um EBITDA positivo nos próximos trimestres. É importante ressaltar que em julho tivemos gastos não 
recorrentes com redução de quadro de pessoal em aproximadamente R$ 4,1 milhões, tal efeito impactou a 
margem EBITDA do 3T09 em 3,4 pp. 

Reconciliação do Lucro Líquido com o EBITDA Trimestr al Acumulado
Valores em R$ mil 3T08 3T09  Var. % 9M08 9M09  Var. % 
Lucro Líquido 50.103     3.060       (93,9)    108.782   (4.273)      (103,9)  

Resultado Financeiro Líquido (9.939)      502          (105,1)  (25.126)    (2.417)      (90,4)    
Imposto de Renda e Contribuição Social 17.561     (59)           (100,3)  32.073     (1.743)      (105,4)  
Depreciação e Amortização 3.709       5.400       45,6     10.711     14.652     36,8     

EBITDA 61.434     8.903       (85,5)    126.440   6.219       (95,1)    
Ganho na aquisição das subsidiárias  da Sandretto (19.316)    -           (19.316)    -           

EBITDA Ajustado 42.118     8.903       (78,9)    107.124   6.219       (94,2)    
Margem EBITDA 21,1% 7,3% 20,2% 2,1%  
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Resultado Líquido 
O resultado líquido foi positivo em R$ 3,0 milhões no 3T09. No acumulado dos nove meses, o resultado foi 
negativo em R$ 4,3 milhões, conforme motivos já mencionados. 

 

 

 

Os investimentos em imobilizados, no 3T09, totalizaram R$ 5,4 milhões, o que representa uma redução de 
86,1% sobre os valores investidos no 3T08 (R$ 38,9 milhões). No acumulado do ano, os valores atingiram o 
montante de R$ 44,7 milhões, que representa uma redução de 36,2% em relação ao 9M08 (R$ 70,1 milhões).  

Os recursos foram destinados para dar sequência na conclusão de seus projetos de investimentos denominados 
Paradiso (especificamente, na conclusão da ampliação da unidade de máquinas pesadas) e Vulcano 
(implantação e startup da nova fundição). 

 

 

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 das disponibilidades, em 30 de setembro de 2009, era de R$ 77,9 milhões. 

Os empréstimos da Companhia destinam-se, basicamente, para investimentos na ampliação do parque fabril, 
modernização e financiamentos de exportação e importação. Em 30 de setembro de 2009, o montante dos 
financiamentos em moeda nacional era de R$ 98,3 milhões e em moeda estrangeira de R$ 6,8 milhões, 
totalizando R$ 105,1 milhões. 

Em 30 de setembro de 2009, a Companhia não possuía transações com derivativos. 

Investimentos 

Posição Financeira 

7,2

8,9

2T09 3T09

EBITDA 
(R$ milhões

23,6%

2,8

3,5

2T09 3T09

Lucro Operacional (EBIT)
(R$ milhões)

25,0%
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Desempenho da Ação: ROMI3 x Ibovespa (Base 100) - Co t. R$/ação
Período: Dezembro/2006 a Setembro/2009

IBOVESPA: 38% 

ROMI3: -20% 

 

Fonte: Bovespa 

 

Ao final do 3T09, as ações ordinárias da Companhia (ROMI3) estavam cotadas a R$ 11,48 e apresentaram 
variação positiva de 30,5%, em relação ao final do 2T09. O Índice Bovespa, no mesmo período, teve uma 
variação positiva de 19,5%. 

O valor de mercado da Companhia, em 30 de setembro de 2009, era de R$ 858 milhões e o volume médio diário 
de negociação, durante o trimestre, foi de R$ 649 mil. 

 

 
Conforme já 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, em 30 de setembro de 2009. 
 

 30/09/09 
Patrimônio líquido em BR GAAP 659.511 
Ajustes em IFRS:  

Reversão do deságio da controlada Rominor (a) 4.199 
Baixa do ganho apurado em controladora no exterior como resultado de aquisição de 

controladas (b) 19.316 
Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre os ajustes acima (7.947) 
Amortização do intangível, registrado para fins de IFRS, oriundo da aquisição da JAC 

Indústria Metalúrgica Ltda. (“JAC”), líquido dos impostos diferidos (126) 
Ajuste cumulativo de conversão para moeda estrangeira sobre o ganho apurado em 

controladora (b) 899 
Participação dos acionistas controladores 675.852 

Participação dos acionistas não controladores      2.012 
Patrimônio líquido em IFRS 677.864 
  
Lucro (prejuízo) líquido do período em BR GAAP (4.857) 
Ajustes em IFRS:  

Amortização do intangível, registrado para fins de IFRS, oriundo da aquisição da JAC 
Indústria Metalúrgica Ltda. (“JAC”), líquido dos impostos diferidos (126) 

Participação dos acionistas controladores (4.983) 
(-) Parcela da participação dos acionistas não controladores 710 
Lucro (prejuízo) líquido em IFRS (4.273) 
  

Mercado de Capitais 

IFRS 
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Demonstrações Financeiras 

 
Balanço Patrimonial Consolidado 

IFRS (R$ mil) 
 
 

ATIVO 2T09 3T09
CIRCULANTE 801.968      778.620      
Caixa e equivalentes de caixa 94.676        77.914        
Aplicações financeiras 5.237          -                  
Duplicatas a Receber 51.397        43.779        
Valores a receber - repasse Finame fabricante 343.635      360.716      
Estoques       286.057      273.981      
Impostos a recuperar          13.973        14.882        
Outros valores a realizar 6.993          7.348          

NÃO CIRCULANTE 768.794      777.492      
Realizável a Longo Prazo 480.274      490.193      
Duplicatas a receber 3.730          3.321          
Valores a receber - repasse Finame fabricante 418.030      429.760      
Impostos e contribuições a recuperar 20.031        17.071        
Imposto de renda e contribuição social diferidos 16.173        16.792        
Depósitos Judiciais 15.515        16.658        
Outros valores a realizar 6.795          6.591          

Investimentos
Imobilizado, líquido 282.012      280.934      
Intangível 4.491          4.348          
Ágio 2.017          2.017          

TOTAL DO ATIVO 1.570.762   1.556.112   
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Balanço Patrimonial Consolidado 

IFRS (R$ mil) 
 

PASSIVO 2T09 3T09
CIRCULANTE 391.129      398.293      
Financiamentos 30.050        27.074        
Fornecedores 22.076        27.670        
Valores a pagar - Finame fabricante 288.827      290.197      
Salários e encargos sociais 25.362        27.411        
Impostos e contribuições a recolher 5.440          5.104          
Adiantamento de clientes 5.992          7.541          
Dividendos, juros sobre o capital próprio e participações 1.150          1.134          
Outras contas a pagar 12.232        12.162        

NÃO CIRCULANTE 502.340      479.955      
Exigível a longo prazo
Financiamentos 81.263        78.045        
Valores a pagar - Finame fabricante 384.743      367.811      
Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre deságio 8.898          8.850          
Impostos e contribuições a recolher 3.578          3.578          
Outras contas a pagar 6.092          2.909          
Provisão para passivos eventuais 17.766        18.762        

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 675.493      675.852      
Capital social     505.764      505.764      
Reservas de capital          2.209          2.209          
Ajustes cumulativos de conversão para moeda estrangeira (1.526)         (4.015)         
Reservas de lucros 169.046      171.894      

PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA 1.800          2.012          

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PARTICIPAÇÃO
MINORITÁRIA

677.293      677.864      

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.570.762   1.556.112    
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Demonstração do Resultado Consolidado 

IFRS (R$ mil) 
 

R$ mil 3T08 3T09 Var.% 9M08 9M09 Var.%
Receita Operacional Líquida 199.836     122.005     (38,9)        529.955     301.850     (43,0)        
   Custo dos produtos e serviços vendidos (116.347)    (85.005)      (26,9)        (311.716)    (208.345)    (33,2)        
Lucro Bruto 83.489       37.000       (55,7)        218.239     93.505       (57,2)        

Margem bruta % 41,8% 30,3% 41,2% 31,0%
Despesas Operacionais       (25.764)       (33.497) 30 ,0             (102.510)     (101.938) (0,6)          
   Comerciais (17.129)      (13.554)      (20,9)        (47.331)      (40.866)      (13,7)        
   Gerais e Administrativas (16.069)      (12.718)      (20,9)        (41.030)      (43.232)      5,4           
   Participação e Honorários da Administração (4.399)        (2.202)        (49,9)        (11.830)      (5.298)        (55,2)        
   Pesquisa e desenvolvimento (7.450)        (4.992)        (33,0)        (21.195)      (16.738)      (21,0)        
   Tributárias (694)           (229)           (67,0)        (1.887)        (1.294)        (31,4)        
  Outras Receitas Operacionais 19.977       198            (99,0)          20.763       5.490         (73,6)          
(Prejuízo) Lucro Operacional antes do resultado
financeiro

57.725       3.503         (93,9)        115.729     (8.433)        (107,3)      

Margem Operacional  % 28,9% 2,9% 21,8% -2,8%
Resutado Financeiro 9.939         (502)           (105,1)      25.126       2.417         (90,4)        
   Receitas financeiras 10.767       3.009         (72,1)        28.394       11.687       (58,8)        
   Despesas financeiras (1.311)        (1.847)        40,9         (4.161)        (4.020)        (3,4)          
   Variações cambiais líquidas 483            (1.664)        (444,5)      893            (5.250)        (687,9)      
(Prejuízo) Lucro Operacional 67.664       3.001         (95,6)        140.855     (6.016)        (104,3)      
  Imposto de renda/Contribuição social (17.561)      59              (100,3)      (32.073)      1.743         (105,4)      
(Prejuízo) Lucro Líquido 50.103       3.060         (93,9)        108.782     (4.273)        (103,9)      

Margem Líquida % 25,1% 2,5% 20,5% -1,4%
(Prejuízo) Lucro Líquido Atribuído a:
  Participação dos controladores 49.871       2.848         (94,3)        108.151     (4.983)        (104,6)      
  Participação minoritária 232            212            (8,6)          631            710            12,5         

EBITDA 42.118       8.903         (78,9)        107.124     6.219         (94,2)        
   (Prejuízo) Lucro líquido do período 50.103       3.060         108.782     (4.273)        
   Imposto de renda e contribuição social 17.561       (59)             32.073       (1.743)        
   Resultado financeiro líquido (9.939)        502            (25.126)      (2.417)        
   Depreciação 3.709         5.400         10.711       14.652       

Ganho na aquisição das subsidiárias  da Sandretto (19.316)      -                 (19.316)      -                 
Margem EBITDA % 21,1% 7,3% 20,2% 2,1%

Lucro líquido (Prejuízo) básico e diluído por ação - R$            0,64            0,04            1,38           (0,07)
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Fluxo de Caixa Consolidado 
IFRS (R$ mil) 

 

R$ mil 3T08 3T09 9M08 9M09
Fluxo de Caixa de atividades operacionais:
Lucro Líquido 50.103     3.060      108.782   (4.273)      
Provisão para imposto de renda e contribuição social - corrente e
diferidos

17.561     (59)          32.073     (1.743)      

Depreciação 3.709       5.400      10.711     14.652     
Provisão para créditos de liquidação duvidosa e outros créditos (40)           126         1.322       2.498       
Perda (ganho) na alienação de imobilizado 1              216         (824)         (3.918)      
Despesa financeira e variação cambial 1.058       2.723      4.128       (1.162)      
Provisão para realização do estoque (1.396)      3.145      (2.621)      7.798       
Provisão para passivos eventuais, líquida 2.104       1.743      5.463       3.633       

Ganho na aquisição de participações em subsidiárias (19.316)    -              (19.316)    -               

Variação nos ativos operacionais
Títulos mantidos para negociação (55.949)    5.239      (7.766)      53.721     
Duplicatas a receber (14.529)    5.148      (7.736)      30.625     
Valores a receber - repasse Finame fabricante (36.475)    (12.640)   (86.562)    49.418     
Estoques (25.322)    9.219      (51.695)    2.682       
Impostos e contribuições a recuperar, líquidos (7.183)      1.448      (10.987)    144          
Depósitos judiciais (1.729)      (1.143)     (5.025)      (2.855)      
Outros créditos 772          226         (650)         (932)         
Variação nos passivos operacionais
Fornecedores (1.310)      6.901      13.187     (2.508)      
Salários e encargos sociais 8.847       1.267      4.356       (7.195)      
Impostos e contribuições a recolher 1.453       (298)        (5.680)      1.261       
Adiantamentos de clientes 3.084       1.522      8.628       (6.513)      
Outras contas a pagar 5.740       (2.943)     3.987       (11.179)    
Caixa gerado pelas atividades operacionais (68.817)    30.300    (6.225)      124.154   
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido pagos (10.088)    -              (14.075)    (1.786)      
Juros pagos 1.167       (1.931)     (5.974)      (5.371)      
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais ( 77.738)    28.369    (26.274)    116.997   

Aquisição de imobilizado (38.927)    (7.500)     (70.147)    (47.288)    
Venda de imobilizado 30            315         1.041       3.861       
Aumento de intangível (1.653)      -              (1.653)      567          
Aquisição de participação em controlada, líquida do saldo de caixa
dos investimentos

1.641       -              (1.683)      -               

Fluxo de caixa de operações de investimentos (38.909 )    (7.185)     (72.442)    (42.860)    
Juros sobre o capital próprio distribuídos (15.708)    (16)          (26.308)    (12.892)    
Novos empréstimos e financiamentos 16.950     1.221      31.157     27.796     
Pagamentos de financiamentos -               (8.537)     (27.407)    (19.816)    
Novos financiamentos - Finame fabricante 105.026   44.541    269.159   124.597   
Pagamentos de financiamentos - Finame fabricante (72.852)    (76.274)   (201.114)  (243.571)  
Aquisição de ações de emissão própria -               -              -               (10.194)    
Fluxo de caixa de atividades de financiamento 33.416     (39.065)   45.487     (134.080)  

Fluxo de Caixa Líquido (83.231)    (17.881)   (53.229)    (59.943)    

Variação cambial do saldo de caixa das controladas no exterior 981          1.119      981          2.633       

Caixa e equivalentes de caixa - início do período 21 9.012   94.676    189.010   135.224   

Caixa e equivalentes de caixa - fim do período 136.7 62   77.914    136.762   77.914     
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Anexo I 
 

Demonstração do Resultado Consolidado por Unidades de Negócio - 3T09

R$ mil
 Máquinas-
Ferramenta 

 Máquinas para 
Plásticos 

 Fundidos e 
Usinados 

 Total 

Receita Operacional Líquida 77.698            32.057              12.250            122.005          

Custos dos produtos e serviços vendidos (46.838)           (20.508)            (17.659)           (85.005)           
Transferências remetidas 3.392              -                   4.611              8.003              
Transferências recebidas (2.848)             (3.344)              (1.811)             (8.003)             
Lucro Bruto 31.404            8.205                (2.609)             37.000            

Margem Bruta % 40,4% 25,6% -21,3% 30,3%
Despesas Operacionais (20.986)           (10.972)            (1.539)             (33.497)           

  Vendas (9.203)             (3.799)              (552)                (13.554)           
  Gerais e Administrativas (6.833)             (5.064)              (821)                (12.718)           
  Participação e Honorários da Administração (1.181)             (873)                 (148)                (2.202)             
  Pesquisa e Desenvolvimento (3.622)             (1.370)              -                  (4.992)             
  Tributárias (114)                (97)                   (18)                  (229)                
  Outras Receitas Operacionais (33)                  231                   -                  198                 
Lucro Operacional antes do resultado financeiro 10.418            (2.767)              (4.148)             3.503              

Margem Operacional % 13,4% -8,6% -33,9% 2,9%

Demonstração do Resultado Consolidado por Unidades de Negócio - 3T08

R$ mil
 Máquinas-
Ferramenta 

 Máquinas para 
Plásticos 

 Fundidos e 
Usinados 

 Total 

Receita Operacional Líquida 125.656          37.588              36.592            199.836          

Custos dos produtos e serviços vendidos (66.989)           (17.545)            (31.813)           (116.347)         
Transferências remetidas 5.935              -                   9.874              15.809            
Transferências recebidas (7.912)             (4.963)              (2.934)             (15.809)           
Lucro Bruto 56.690            15.080              11.719            83.489            

Margem Bruta % 45,1% 40,1% 32,0% 41,8%
Despesas Operacionais (28.067)           7.684                (5.381)             (25.764)           

  Vendas (10.782)           (4.130)              (2.217)             (17.129)           
  Gerais e Administrativas (8.053)             (5.748)              (2.268)             (16.069)           
  Participação e Honorários da Administração (2.926)             (698)                 (775)                (4.399)             
  Pesquisa e Desenvolvimento (6.032)             (1.418)              -                  (7.450)             
  Tributárias (391)                (182)                 (121)                (694)                
  Outras Receitas Operacionais 117                 19.860              -                  19.977            
Lucro Operacional antes do resultado financeiro 28.623            22.764              6.338              57.725            

Margem Operacional % 22,8% 60,6% 17,3% 28,9%
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Demonstração do Resultado Consolidado por Unidades de Negócio - 9M09

R$ mil
 Máquinas-
Ferramenta 

 Máquinas para 
Plásticos 

 Fundidos e 
Usinados 

 Total 

Receita Operacional Líquida 192.662          76.323               32.865            301.850          

Custos dos produtos e serviços vendidos (120.027)         (43.100)              (45.218)           (208.345)         
Transferências remetidas 9.168              -                     10.585            19.753            
Transferências recebidas (7.230)             (8.511)                (4.012)             (19.753)           
Lucro Bruto 74.573            24.712               (5.780)             93.505            

Margem Bruta % 38,7% 32,4% -17,6% 31,0%
Despesas Operacionais (62.688)           (34.137)              (5.113)             (101.938)         

  Vendas (26.110)           (12.384)              (2.372)             (40.866)           
  Gerais e Administrativas (25.446)           (15.477)              (2.309)             (43.232)           
  Participação e Honorários da Administração (3.470)             (1.474)                (354)                (5.298)             
  Pesquisa e Desenvolvimento (12.494)           (4.244)                -                  (16.738)           
  Tributárias (828)                (388)                   (78)                  (1.294)             
  Outras Receitas Operacionais 5.660              (170)                   -                  5.490              
Lucro Operacional antes do resultado financeiro 11.885            (9.425)                (10.893)           (8.433)             

Margem Operacional % 6,2% -12,3% -33,1% -2,8%

Demonstração do Resultado Consolidado por Unidades de Negócio - 9M08

R$ mil
 Máquinas-
Ferramenta 

 Máquinas para 
Plásticos 

 Fundidos e 
Usinados 

 Total 

Receita Operacional Líquida 337.300          94.064               98.591            529.955          

Custos dos produtos e serviços vendidos (179.620)         (43.609)              (88.487)           (311.716)         
Transferências remetidas 18.257            -                     27.585            45.842            
Transferências recebidas (22.053)           (15.241)              (8.548)             (45.842)           
Lucro Bruto 153.884          35.214               29.141            218.239          

Margem Bruta % 45,6% 37,4% 29,6% 41,2%
Despesas Operacionais (82.247)           (6.205)                (14.058)           (102.510)         

  Vendas (30.685)           (11.143)              (5.503)             (47.331)           
  Gerais e Administrativas (25.602)           (9.161)                (6.267)             (41.030)           
  Participação e Honorários da Administração (8.242)             (1.632)                (1.956)             (11.830)           
  Pesquisa e Desenvolvimento (17.447)           (3.748)                -                  (21.195)           
  Tributárias (1.174)             (381)                   (332)                (1.887)             
  Outras Receitas Operacionais 903                 19.860               -                  20.763            
Lucro Operacional antes do resultado financeiro 71.637            29.009               15.083            115.729          

Margem Operacional % 21,2% 30,8% 15,3% 21,8%

 
 
 


