
A fabricante de implementos ro-
doviários e autopeças Randon
sofreu uma queda de 69% no lu-
cro do quarto trimestre, em
meio à fraqueza do mercado bra-
sileiro de caminhões ao longo
de todo 2012.

A companhia teve lucro líqui-
do de R$ 15,6 milhões nos três
últimos meses de 2012 ante re-
sultado positivo um ano antes
de R$ 50,24 milhões.

O resultado ocorreu em meio
à debilidade nas vendas de cami-

nhões ao longo de 2012, que des-
pencaram 20% sobre 2011, en-
quanto a produção sofreu tom-
bo de 40%.

Apesar disso, a
Randon, que pro-
duz veículos rebo-
cados, afirmou
que o volume de
vendas do quarto
trimestre foi o me-
lhor desde o final
de 2011, “permitin-
do iniciarmos 2013
em intensa operação”.

“Os números de produção
corroboram com um maior vo-
lume de pedidos e sustentam a
retomada da atividade fabril,
principalmente na divisão de
veículos e implementos, que al-

cança índice mais próximo da
regularidade, avançando para
alcançar seu ponto ideal”, afir-
mou a Randon no balanço.

A empresa teve
receita líquida de
R$ 1,005 bilhão no
quarto trimestre,
queda de 2,7% so-
bre o mesmo perío-
do de 2011. Em 2012,
o faturamento caiu
15,7%, para R$ 3,5
bilhões, dentro do

previsto. A companhia divul-
gou em meados de janeiro que
estima alta de 17% na receita lí-
quida em 2013, para R$ 4,1 bi-
lhões. A geração de caixa medi-
da pelo lucro antes de juros, im-
postos, depreciação e amortiza-

ção (Ebitda) somou R$ 73,5 mi-
lhões no quarto trimestre, que-
da de 30% sobre um ano antes
e abaixo dos R$ 79 milhões do
período de julho a setembro de
2012. Apesar disso, o desempe-

nho marcou melhora ante os
R$ 67 milhões do segundo tri-
mestre, quando teve de prati-
car descontos de preços para
manter níveis de utilização de
capacidade produtiva. ■

DESEMPENHO

Iochpe-Maxion tem queda no lucro

O comércio do Brasil com o res-
to do mundo por via marítima
deve registrar crescimento bai-
xo neste ano, após ter decepcio-
nado no ano passado. A Maersk
Line, empresa dinamarquesa
de transporte, está mais pessi-
mista com o mercado, e busca
alternativas para aumentar a
eficiência e reduzir sua capaci-
dade no Brasil.

“Estamos buscando algum si-
nal de crescimento, e não ve-
mos. Estamos céticos”, diz Pe-
ter Gyde, presidente executivo
da Maersk Line do Brasil.

“Esperamos ver um 2013 mui-
to similar a 2012”, acrescenta.
No ano passado, o volume de ex-
portações e importações do Bra-
sil via marítima cresceu 2% face
ao ano anterior, mostra uma pes-
quisa realizada pela empresa.

A tendência para as exporta-
ções é de queda — sem cresci-
mento em nenhum dos cená-
rios desenhados pela compa-
nhia. Nas importações, a expec-
tativa é de variação baixa.

Após três trimestres consecu-
tivos de desaceleração no comér-
cio brasileiro via marítima, a em-
presa pretende reforçar as parce-
rias de transporte com outros ar-

madores, resultando em redu-
ção da capacidade e de custos.

No quarto trimestre, a corren-
te comercial via marítima caiu
1,2% ante igual período do ano
anterior, mostra a pesquisa. No
terceiro trimestre a alta foi de
apenas 0,4%.

As exportações registraram
variação negativa de 3,1% no pe-

ríodo de outubro a dezembro,
enquanto as importações tive-
ram avanço de apenas 0,6%. “O
mercado vai crescer menos e va-
mos nos adaptar”, diz Mario Ve-
raldo, chefe de vendas da Maer-
sk Line no Brasil.

A busca de parcerias se torna
mais importante após os investi-
mentos feitos da empresa no país.

A Maersk Line investiu US$
2,2 bilhões em 16 navios SAM-
MAX, de baixo consumo de
combustível e desenvolvidos es-
pecificamente para as rotas rea-
lizadas no Brasil — adaptados in-
clusive aos limites de profundi-
dade dos portos locais. Desse to-
tal, 14 já estão em operação.

“Nós precisamos de mecanis-
mos, como essas parcerias, pa-
ra que esse investimento se tor-
ne rentável ao longo do tem-
po”, diz Veraldo. Entretanto, a
empresa descarta realizar de-
sinvestimentos.

A empresa tinha perspectiva
de que o quarto trimestre trou-
xesse uma aceleração no comér-
cio, contando com, ao menos,
uma retomada nas importações.

“Está claro que o setor de con-
sumo está indo bem, mas as im-
portações de máquinas não es-
tão avançando”, afirma Gyde.

Dentre as exportações, o volu-
me de vendas de máquinas,
equipamentos e eletrônicos
caiu 10,2% no quarto trimestre,
fechando o ano com variação
negativa de 2,3%. Os embar-
ques de automóveis e equipa-
mentos de transporte caíram
3,1% no período entre outubro
e dezembro.

Entre os refrigerados, as ex-
portações caíram no quarto tri-

mestre em aves (-10,3%), quími-
cos (-22,6%) e vegetais (-5%).

“As exportações brasileiras es-
tão cada vez mais concentradas
em commodities”, destaca Gy-
de. As importações de bens de
consumo registraram bons de-
sempenhos, em setores como
alimentos e bebidas (12,3%) e
têxteis (9,4%), além de bens in-
dustrializados primários
(10,4%). Entretanto, o setor de
máquinas e equipamentos,
mais relacionado ao desempe-
nho da indústria, recuou 9% no
quarto trimestre.

“O Brasil tem oportunidades,
mas deve se tornar mais compe-
titivo”, recomenda Gyde.

Se consideradas as importa-
ções advindas da Ásia, houve
avanço de 1,4% no quarto tri-
mestre, frente ao trimestre ante-
rior. Mas as exportações de pro-
dutos refrigerados para a região
diminuíram 11,3%, enquanto os
embarques produtos secos ex-
pandiram apenas 0,4%.

Para a Europa, e para os Esta-
dos Unidos, o estudo mostra
que o fraco desempenho da eco-
nomia reduziu as exportações
brasileiras para esses países por
via marítima. “Esperamos al-
gum crescimento nas exporta-
ções de certos produtos, como
café e soja.” ■

Randon vê lucro cair 69%
no 4º tri, mas sinaliza reação

A fabricante de rodas automotivas e vagões Iochpe-Maxion sofreu uma

queda de 18,8% no lucro líquido do quarto trimestre, para R$ 35,9

milhões. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização

(Ebitda) somou R$ 112,07 milhões, avançando 40,2% sobre os três

últimos meses de 2011. Porém, desconsiderando efeito de aquisições,

a geração de caixa teria sido de R$ 38,9 milhões, queda de 51,3% na

mesma base de comparação.
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Ganho nos últimos três meses
do ano foi de R$ 15,6 milhões,
ante R$ 50,24 mi um ano antes

Maersk busca parcerias para enfrentar
novo ano de comércio exterior ruim
Após três trimestres de desaceleração nas vendas externas do país, a empresa quer reduzir capacidade

A receita
líquida caiu

2,7% no
quarto

trimestre, a
R$ 1,005 bi Segundoa Randon, anode2013começacom“intensaoperação”

Veraldo,daMaersk:“Mercadovaicrescermenosevamosadaptar”

Alberto Alerigi Jr
Reuters

Rodrigo Capote

18 Brasil Econômico Sexta-feira e fim de semana, 1º, 2 e 3 de março, 2013

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1, 2 e 3 fev. 2013, Empresas, p. 18.




