


● Bom posicionamento no mercado global;

● Boa escala de produção;

● Diversificação da receita em produtos e segmentos;

● Governança Corporativa formada por membros qualificados.

● Histórico de alto endividamento;

● Lucratividade e rentabilidade muito pressionadas;

● Baixa barreira competitiva;

● Perda de volume de produção.
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A companhia iniciou suas atividades no setor madeireiro e, logo após,

expandiu-se para o setor financeiro e industrial.

A década foi marcada por aquisições de outras empresas industriais,

principalmente no setor de equipamentos agrícolas. Em 1984, as ações da

companhia foram listadas na bolsa de valores.

Já nessa década, a Iochpe precisou reavaliar sua estratégia para se

concentrar na produção de autopeças e equipamentos ferroviários. Para se

reestruturar e capitalizar, emitiu ações para BNDES e Bradesco.

Durante três anos a empresa experimentou um crescimento agressivo.

Foram feitas várias aquisições no Brasil, México, Argentina e Estados

Unidos. O foco das aquisições estava em ativos ligados a rodas, eixos,

chassis e peças para veículos comerciais.

Diante de tantas negociações, a Iochpe dedicou os anos de 2015 a 2019

para integrar os negócios adquiridos e para consolidar sua posição de

liderança na indústria mundial de abastecimento automotivo. Também

precisou fazer desinvestimentos de ativos que não geravam valor.

Foi feita a ampliação de instalações de rodas de alumínio na Índia e

componentes estruturais no México, além de ter lançado novos negócios

com montadoras do segmento elétrico.

Atualmente a empresa passa por uma fase de turnaround, em que espera

recuperar a atratividade de seus negócios e, com isso, reduzir sua alta

alavancagem financeira.
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A Iochpe-Maxion é uma empresa de alcance global, líder mundial na

produção de rodas automotivas e um dos principais produtores de

componentes estruturais automotivos nas Américas. Ao todo, são 32

unidades industriais espalhadas em 14 países.

A companhia divulga suas informações apenas de forma

consolidada, através de uma única unidade operacional, classificada como

segmento automotivo. Apesar disso, existem duas divisões internas,

descritas em sequência.

Além delas, existe uma controlada (em conjunto com outra empresa)

que atua em negócios ferroviários, produzindo vagões de carga, rodas e

fundidos ferroviários e industriais.

● Maxion Wheels: produz e comercializa rodas em aço para veículos

leves, comerciais e máquinas agrícolas, além de rodas em alumínio para

veículos leves e comerciais. Está presente em 14 países, com 24 unidades

fabris.

● Maxion Structural Components: produz longarinas, travessas e

chassis acabados para veículos comerciais e itens estampados para

veículos leves. Presente em 4 países nas Américas, com 8 unidades fabris.
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Já que a atuação da empresa é bem diversificada, devemos entender

a relevância de cada uma das peças produzidas na composição total da sua

receita líquida, conforme mostra a Figura 1.

Figura 1 - Composição da Receita Líquida.
Fonte: RI Iochpe-Maxion.

Notamos que os veículos leves correspondem a cerca de 55% da sua

receita, enquanto os veículos comerciais correspondem aos 45% restantes.

Por veículos leves entendemos que são aqueles com peso de até 3,5

toneladas; entre eles automóveis, SUVs e caminhonetes. Por veículo

comercial entendemos aqueles que são utilizados como frota ou para

negócios (furgões, vans, etc.).

Em relação a receita por divisão, notamos maior concentração entre

rodas, com 76% de sua receita, enquanto componentes estruturais

representam os 24% restantes. Assim, conseguimos traçar o perfil médio

das vendas da Iochpe-Maxion.

Além do mais, a diversificação também acontece em geografias,

estando presente em 4 continentes. Vemos como positivo essa exposição

global, já que não há dependência exclusiva de nenhum mercado. Mesmo

quando alguma geografia não estiver em bom momento, é possível

aproveitar a oportunidade em outros mercados.
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A mesma conclusão vale para o câmbio e preço do aço (minério de

ferro), se protegendo de pequenas oscilações que naturalmente

acontecem.

Para completar a informação sobre vendas, vemos que sua carteira

de clientes é composta pelas maiores montadoras do mundo, conforme

ilustra a Figura 2. Podemos inferir que sua demanda vem de clientes de

alta qualidade, confiança e histórico de sucesso.

Isso também garante uma expressiva participação de mercado da

Iochpe-Maxion. Em rodas de aço para veículos comerciais, a companhia

possui market share global de 37% e, para veículos leves, atinge 24%

(excluindo a China em ambos). Em todas as áreas onde atua, a companhia

é uma das referências de mercado.

Figura 2 - Principais clientes.
Fonte: RI Iochpe-Maxion.

O fato da empresa ter acesso a diversas economias do mundo,

permitiu o aprimoramento de suas tecnologias de acordo com as

tendências de mercado. Nos últimos anos muito se avançou em soluções

para carros autônomos, carros elétricos e à combustão. A tecnologia

envolve desde a parte de design até a engenharia, gerando maior

produtividade, com rodas mais leves, que trazem menos custo e poluição.
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Por outro lado, o setor automobilístico global já é muito consolidado,

por isso, não devemos esperar crescimento robusto no longo prazo, apenas

uma performance que acompanha o próprio enriquecimento populacional.

Vemos essa informação na Figura 3, em que na produção de veículos leves

é considerada a parcela de carros elétricos.

Figura 3 - Previsão veículos leves e comerciais.
Fonte: RI Iochpe-Maxion

Esse baixo crescimento ainda acontece mesmo com a ajuda da

economia chinesa. Desde 1994, o setor automobilístico na China tinha a

regra de 50:50, que previa que metade do lucro e controle de cada empresa

estrangeira no país deveria ser compartilhado com algum parceiro local, o

que afastou durante décadas algumas montadoras.

Com a liberação de montadoras 100% estrangeiras no país, que possui

a maior demanda de automóveis no mundo, na ordem de produção de 30

milhões de unidades por ano, é possível que clientes da Iochpe-Maxion

sejam favorecidos por esse acréscimo de demanda.

Por outro lado, a Iochpe-Maxion, até então, não tinha grande

penetração no mercado chinês, assim como poderia ocorrer o

esvaziamento da indústria automobilística no Brasil em detrimento à

indústria chinesa, prejudicando a empresa mais do que poderia se

beneficiar.

7



A Iochpe-Maxion está inserida no segmento de listagem Novo

Mercado, sendo esse o maior nível quanto ao rigor das Boas Práticas de

Governança Corporativa. Essa mudança ocorreu há quase 15 anos atrás.

Atualmente, a companhia é organizada conforme uma true

corporation, modelo de empresas comum no mercado norte-americano,

onde não existe a figura de um controlador principal. Até vemos a presença

dos fundadores como acionistas relevantes (Figura 4), mas esses não

possuem poder de veto na companhia.

Em seu Conselho de Administração temos a presença de 4 membros

da família Iochpe, inclusive seu presidente, Dan Iochpe, que está na

companhia desde 1986.

Existem também 5 membros independentes, sendo um deles

Henrique Bredda, um dos mais renomados gestores do mercado. Os

demais membros independentes possuem experiência no conselho ou

diretoria de grandes empresas como WEG, Embraer, Tupy, Alupar, CSN e

vieram para somar em visão de negócios e governança corporativa.

Na Diretoria Executiva, vemos membros com boa experiência tanto

na Iochpe-Maxion, a exemplo do CEO, que está no cargo desde 2014, assim

como experiência em demais indústrias do setor (no Brasil e no exterior),

em empresas como Ford e GM, por exemplo.

A remuneração está de acordo com as métricas do setor, assim como

é prevista a remuneração com base em incentivos de longo prazo, o que

favorece o alinhamento de interesse entre as partes envolvidas.
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Figura 4 – Estrutura Acionária.
Fonte: RI Iochpe-Maxion.

O nível de concorrência desse setor é alto, ainda mais por não ter

uma barreira competitiva tão forte assim. Em alguns produtos, a

Iochpe-Maxion não possui liderança de mercado, o que mostra a existência

de outros grandes players globais, com alta capitalização.

O mercado chinês acaba sendo o menos conectado do mundo nesse

contexto, já que sua indústria era muito fechada para outros países até

recentemente. Também acontece que seus produtos sofrem de política

antidumping na Europa, que tributa rodas de aço chinesa em até 50% e de

alumínio em 22,3%. Essa medida busca enfraquecer a demanda europeia

por produtos chineses.

Todavia, essa política tem um prazo de duração pequeno. Para rodas

de aço, a validade vai até 2025, enquanto para rodas de alumínio termina

em 2022. É possível que essa medida se renove, até mesmo analisando seu

histórico. Caso contrário, pode ser que exista um estímulo às importações

de produtos chineses.
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No mercado brasileiro existe o Programa Rota 30, com objetivo de

fomentar nossa indústria automotiva por meio do apoio ao

desenvolvimento tecnológico. As empresas conseguem abater parte de

sua carga tributária caso respeitem algumas condições pré-estabelecidas.

Já existiu outro programa semelhante a esse no passado, mas caso isso não

mais esteja presente, pode ser que algumas montadoras saiam do país, a

exemplo da Ford - reduzindo o mercado da Iochpe-Maxion - que por mais

que seja diversificada em geografias, o mercado brasileiro tem uma

relevante participação interna.

Além do mais, o movimento de eletrificação dos carros pode alterar a

dinâmica do setor, uma vez que sua estrutura é diferente de carros a

combustão, como por exemplo, o chassi. No futuro, pode ser que surjam

novas rodas para carros elétricos não adaptáveis com o processo produtivo

da companhia.

Por isso, os carros elétricos podem não ser compatíveis com os

modelos de produção da empresa. Inclusive, alguns de seus clientes já

começaram a produção de carros elétricos, como é o caso da Porsche,

Renault e Toyota, assim como outros pretendem mudar totalmente para

esse mercado, como é o caso da Volvo.

Por fim, saindo de riscos relacionados ao mercado de atuação e

caminhando para os riscos de execução, temos talvez o principal risco no

curto prazo. A Iochpe-Maxion se encontrou em uma situação de grande

endividamento recentemente, algo que ainda não se encontra totalmente

controlado.

Pode ser que sua geração de caixa não seja suficiente para honrar

com suas obrigações, aumentando a vulnerabilidade de seus negócios, ou

até mesmo, seja necessária a venda de ativos para cobrir encargos de juros

e do principal.
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Os últimos anos não têm sido fáceis para a Iochpe-Maxion, na parte

operacional alguns ativos destruíram valor ao seu portfólio, e na parte

financeira, as dívidas aumentaram e tiraram poder de investimento da

empresa. Antes disso, destacamos alguns pontos positivos que ocorreram.

Em primeiro lugar, foi construída uma nova unidade de rodas de

alumínio na Índia, com capacidade de produção de 2 milhões de rodas por

ano, além de uma nova linha de produção no México e de chassis para

picapes na Argentina, para abastecer o mercado latino americano.

Também foi feita aquisição da participação da unidade na Tailândia,

com posterior aumento de capacidade na planta de rodas de alumínio. Por

fim, foi concretizada uma nova parceria com uma montadora chinesa, com

objetivo de construir uma planta de alumínio na China, com volume inicial

de 2 milhões de rodas.

Todas essas realizações devem contribuir para o aumento de

eficiência em seu processo produtivo, contando com uma tecnologia

atualizada, além de reforçar seu posicionamento em mercados que ainda

crescem, como é o caso das unidades na Ásia.

Todavia, apesar de tais avanços, a Iochpe-Maxion não conseguiu

transformar a capacidade produtiva extra em vendas. É verdade que o

mercado automobilístico mundial foi duramente impactado durante a

pandemia, mas de 2017 até 2021, a queda foi de 15% em vendas, conforme

mostra a Figura 5.
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Figura 5 – Peças para carros vendidos (em mil).
Fonte: RI Iochpe-Maxion.

O faturamento da Iochpe-Maxion não foi mais afetado devido à

exposição cambial. Especificamente em 2020, quando houve grande

desvalorização do Real, a empresa compensou parcialmente o menor

volume vendido. A própria empresa declara que conseguiu evitar perdas de

volumes relevantes durante a pandemia, porém, não evitou ineficiências

operacionais, com aumento de horas extras, por exemplo.

Inclusive, sua participação na empresa fabricante de peças

ferroviárias tem sido ruim. Em quase todos os últimos anos fechou em

prejuízo, impactando seu EBITDA e lucro líquido (impacto pequeno,

contudo).

No mais, vemos seus resultados consolidados na Figura 6. O ano de

2021 será comentado na próxima seção.

12



Figura 6 – Resultado operacional.
Fonte: RI Iochpe-Maxion.

Pela Figura 6 é possível notar que, apesar do crescimento da receita

líquida, sua margem de lucro é muito pequena. Isso acontece desde o

princípio da cadeia produtiva, já com a margem bruta muito pequena.

Lembrando que a margem bruta é reflexo do custo do produto vendido

pela receita líquida.

Isto é, se a empresa não consegue ter uma boa margem logo na

venda de seu produto, é sinal que ou não tem tanta eficiência na sua

produção ou então seus produtos não possuem diferenciação no mercado.

Sobre a primeira hipótese destacamos a alavancagem operacional.

Por se tratar de uma indústria, quanto maior a produção, maior é a

quantidade que os equipamentos estão em uso, diluindo seus custos fixos.

Com isso, é possível aumentar sua margem.

Vimos, porém, que apesar de ramp-up (aumento de escala de

produção), as vendas não seguiram o mesmo caminho. Ou seja, a empresa

possivelmente tem trabalhado com ociosidade nas suas plantas, não tendo

aproveitado o máximo de sua estrutura.
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E por operar com margem de lucro tão estreita, o risco de sua

operação aumenta, afinal de contas, não existe uma “gordura” para

queimar em anos difíceis. A empresa trabalha sempre no limite entre lucro

e prejuízo. Por isso, é comum que em anos de crise econômica global ou

aumento do custo de capital, seu lucro seja impactado.

Na Figura 7 temos a lucratividade e rentabilidade da sua operação.

Vemos que houve uma ligeira melhora no cenário pós-pandemia em

relação à pré-pandemia, quando a empresa quase não tinha lucro e sua

rentabilidade era tão baixa que destruía valor ao acionista.

Figura 7 – Lucratividade e rentabilidade.
Fonte: RI Iochpe-Maxion

A pressão na margem de lucro também foi reflexo do alto

endividamento histórico. Ao longo da década passada o endividamento era

muito concentrado no curto prazo. Às vezes uma linha de crédito nova era

somente para pagar uma que já estava prestes a vencer.

Essa situação foi aos poucos melhorando, apesar de ainda estar longe

de um cenário que podemos chamar de ideal, o que acrescenta um risco à

sua operação. Atualmente, cerca de 73% do seu endividamento está no

14



longo prazo e com um custo de capital inferior, após negociações, aumento

de capital, emissão de debêntures e acesso ao mercado europeu, com

melhores condições à Iochpe-Maxion.

Figura 8 – Endividamento.
Fonte: RI Iochpe-Maxion.

Por fim, na Figura 9 temos a geração de caixa nos últimos anos. É

possível notar uma inconstância nos resultados. Em alguns anos com

geração de caixa livre, em outros consumindo caixa.

Lembrando que a Iochpe-Maxion é uma empresa intensiva em

capital, ainda mais por ter investido em ramp-up, aquisição e novas

tecnologias, foi necessário altos investimentos.

Em 2020, devido a quebra logística global e ao choque de demanda

devido aos acontecimentos da pandemia, a geração de caixa foi muito

impactada. Em 2021, houve ainda maior queima de caixa livre, ocasionado

por uma alta compra de matéria-prima, enchendo o estoque da empresa a

níveis recordes.
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Figura 9 – Geração de caixa livre e operacional.
Fonte: RI Iochpe-Maxion.

A empresa está com otimismo renovado, depois de anos de muitos

desafios. Isso se deve a uma demanda global aquecida por veículos leves e

comerciais, que não foi devidamente atendida em decorrência da falta de

insumos (cerca de 10 milhões de carros deixaram de ser produzidos em

2021 por esse motivo).

O segmento de veículos comerciais terminou o ano de 2021 como o

grande destaque, depois de ter apresentado um crescimento de produção

global de 19,3%, excluído a China. O aumento aconteceu tanto na produção

de rodas de aço, como também em componentes estruturais, ilustrados na

Figura 10.
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Figura 10 – Alteração no mix de produtos vendidos.
Fonte: RI Iochpe-Maxion.

Devido ao mix de produtos, a companhia conseguiu ter um

desempenho bem superior ao que estava acostumada a fazer, apesar da

lucratividade ainda ter sido pressionada. Os resultados atingidos, também

favorecidos pelo câmbio, demonstram o retorno das margens operacionais

e da alavancagem financeira para os níveis pré-pandemia.

A quantidade de matérias-primas também indica que a carteira de

pedidos e demanda continua alta. Apesar da Iochpe-Maxion não abrir esses

números, a quantidade desse item em estoque mais do que triplicou. A

Figura 11 serve para ilustrar essas informações.

Figura 11 – Aumento de matérias-primas no estoque.
Fonte: RI Iochpe-Maxion.
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Análise de Múltiplos

O método consiste na análise dos múltiplos das empresas. Para que

sua eficiência seja atestada, é coerente que se compare empresas do

mesmo setor de atuação e que, ainda por cima, essas empresas estejam no

mesmo ciclo de vida, isto é, se estão em expansão, maturidade ou

decaimento de suas atividades.

Para a comparação de múltiplos (Figura 12), foram escolhidas as

empresas Tupy (TUPY3), Mahle Metal-Leve (LEVE3) e Schulz (SHUL4). Todas

essas empresas possuem unidades operacionais dedicadas à indústria

automotiva, com exposição global. Entretanto, nessas empresas não são

produzidas rodas, mas itens ligados a motor e filtros, principalmente.

● P/L: indica o quanto os acionistas estão dispostos a pagar pelo lucro

da companhia, de outra forma, quantos anos os acionistas estão dispostos

a investir de maneira a recuperar seu aporte inicial.

● P/VP: é a relação entre o valor de mercado da companhia e seu

patrimônio líquido. Indica o quanto o mercado está disposto a pagar em

todo o patrimônio que a ele pertence. Isto é, esse múltiplo relaciona a

capacidade da empresa em rentabilizar o patrimônio do acionista.

● EV/EBIT: o objetivo desse indicador é analisar quanto o valor da

firma, que é a soma do valor de mercado com a dívida líquida, se relaciona

com o lucro operacional da empresa. É diferente dos outros indicadores

pois, aqui, relaciona a operação em si.
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Figura 12 - Comparação de múltiplos.
Fonte: Status Invest/Elaboração Própria.

É possível notar que os múltiplos de preço da Iochpe-Maxion estão

abaixo da média dos pares do setor. Principalmente pelo P/VP podemos

perceber que o mercado não está otimista com a companhia,

precificando-a como um case de destruição de valor, bem descontado dos

demais. Na Figura 13, reforçamos essa mesma conclusão.

Figura 13 – Comportamento Histórico dos Múltiplos e Expectativas Futuras.
Fonte: Status Invest/Elaboração Própria.
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Método Do Fluxo De Caixa Descontado (DCF)

Esse método projeta fluxos de caixa da empresa para os próximos

anos e o traz a valor presente descontado a uma taxa média ponderada,

chamada de custo de capital, na sigla em inglês WACC (Weighted Average

Cost of Capital).

Essa taxa representa o quanto a empresa gasta com custos de dívida

e de remuneração ao acionista. De maneira geral, é o custo de

financiamento da empresa.

Esse método tem como objetivo fazer uma estimativa reversa do

mercado. Em outras palavras, o objetivo dessa análise consiste em avaliar,

dado o preço das ações, qual seria o crescimento esperado pelo mercado

em relação à companhia.

Um possível cenário encontrado considera que a Iochpe-Maxion

conseguirá manter sua lucratividade, capital de giro e investimentos em

capex em proporções semelhantes a essa prática.

Todavia, o crescimento esperado pelo mercado é de cerca de 2% ao

ano, na perpetuidade. Dessa forma, está considerado que a companhia

perderá volume de venda, embora o que restar seja reajustado conforme a

inflação e crescimento do PIB mundial.

Na verdade, esse é um cenário parecido com o atual, já que a

empresa perdeu cerca de 4% das vendas anualmente, desde 2017,

enquanto reajustou seus preços. Porém, vale comentar que esse cenário de

perdas de volume aconteceu em 2020 e 2021, fruto da quebra de demanda

ocasionada pela pandemia.

Com isso, chegamos a um preço de R$13,32. Para referência, o preço

de fechamento da ação no dia 27/04/2022 foi de R$13,07.
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A Iochpe-Maxion é uma empresa com uma escala de produção

muito robusta, posicionada entre as líderes do mercado global, que já é

maduro. Por si só, já é um feito grandioso, ainda mais sabendo que nesse

mercado a concorrência é muito alta e não existem barreiras competitivas

tão sólidas assim.

Para uma indústria, é importante que exista a exposição a mais

mercados, já que isso reduz a volatilidade da sua demanda. Imagine que a

companhia só tivesse exposição ao mercado brasileiro. Em 2020 teríamos

uma retração no volume de peças produzidas, além de uma margem ainda

mais estreita, já que o aço tinha encarecido, junto a um dólar valorizado.

O mercado automobilístico não possui grandes perspectivas de

crescimento, mas pelo lado contrário, existem possibilidades de que surjam

disrupções nele, colocando mais risco a quem nele atua.

A Iochpe-Maxion, de fato, possui muitos desafios a serem superados,

embora esses não sejam tão simples assim. Vimos que sua lucratividade é

muito estreita, junto a uma rentabilidade que durante muitos anos

queimou valor ao acionista. No longo prazo isso é problemático. Porém, em

reflexo disso, vimos que seus múltiplos de preço negociam abaixo do

mercado.

De toda forma, considero que o baixo valuation ainda não compensa

o alto risco da ação. Por isso, não temos recomendação de compra para as

ações da Iochpe-Maxion (MYPK3).
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analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos da Resolução CVM nº 20/2021, que as
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forma independente, inclusive em relação à pessoa jurídica à qual estão vinculados. Além disso, os analistas envolvidos

não estão em situação que possam afetar a imparcialidade do relatório ou que possam configurar conflitos de interesse.

A elaboração desse material se deu de maneira independente, e o conteúdo nele divulgado não pode ser copiado,

reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a terceiros, sem autorização prévia.
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