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• Maior mix de produtos e serviços  

• Menor necessidade por capital de giro  

• Melhora significativa da saúde financeira  

• Melhora na produtividade e eficiência operacional  

 

 

 

 

 

• Plano de remuneração da diretoria pouco alinhada com 

interesse das minorias  

• Faltam alguns dados e informações na divulgação de 

resultados, dificultando a análise  

• Demanda por serviços e produtos inconsistente  

• Concorrência forte de empresas em países mais 

desenvolvidos  

 

 PONTOS POSITIVOS  

   PONTOS NEGATIVOS  
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Uma pequena oficina mecânica, localizada no interior de São 

Paulo se transformaria em uma indústria de máquinas agrícolas.  

 No início, os produtos eram comercializados sob a marca 

“IMOR”, posteriormente como “ROMI”.  Em 1944, a empresa 

ampliava sua atuação para mais países, um movimento 

irreversível,  sendo que hoje essa atuação se estende a mais de 

60 países.  

Enquanto a indústria automobilística ganhava tração, a Romi se 

destacou como sendo a primeira a produzir um veículo nacional,  

o ROMI-ISETTA, de 1956 a 1961.  

A abertura de capital  da empresa, com a injeção de recursos,  

possibilitou sua entrada no mercado de equipamentos plásticos, 

que apresentava demanda crescente. 

Através de follow-on ,  a empresa captou mais de R$180 milhões, 

sendo esse recurso destinado à realização de investimentos 

voltados ao aumento de eficiência.  

Logo em sequência, a empresa inaugurou sua operação de 

fundição, voltada à produção de peças de grande porte com 

destino ao setor de energia (eólica).  

A Romi anunciou a compra de uma tradicional fabricante alemã 

de máquinas-ferramentas.  A aquisição adicionou  novos 

produtos ao portfólio da companhia,  ampliando sua atuação em 

máquinas premium ,  com maior precisão. 

  COMO TUDO COMEÇOU  

 

  1930  

  1956+  

  1941+  

  1972  

  
2007+  

  
2011+  
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A partir  de 2014 a companhia vem investindo em tecnologias 

alinhadas com a Indústria 4.0, que combinam operações de 

usinagem e manufatura aditiva (impressão 3D), além de 

soluções com conectividade entre os equipamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Romi é líder entre fabricantes nacionais de máquinas -

ferramentas e processamento de plástico, além de forte atuação 

no mercado de fundição e usinagem. Os principais clientes da 

companhia atuam no mercado automotivo (leves e pesados), 

máquinas agrícolas, bens de capital,  equipamentos hidráulicos, 

energia eólica e outros. As unidades de negócio são descritas a 

seguir.  

• Máquinas Romi: compreendem as linhas de máquinas-

ferramentas, entre tornos (que dão acabamento às peças) de 

diversos modelos e máquinas para processamento de plástico, 

tanto injetoras quanto sopradoras.  

 

• Máquinas Burkhardt  + Weber (B+W):  são produtos 

fabricados na subsidiária alemã, com destaque para usinagem de 

  ÁREA DE ATUAÇÃO  

 

Subsetor  

Bens Industriais  
Máquinas e 

Equipamentos    

 
Setor de Atuação  Segmento  

Máquinas e 
Equipamentos 

Industriais  

   2014+  
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grande porte e máquinas para aplicações especiais na indústria, 

com alta precisão e produtividade, como por exemplo, indústria 

automotiva, aeronáutica e energia.  

 

• Fundidos e Usinados: com capacidade de produzir 50 mil 

toneladas por ano de peças em ferro cinzento.  

Na Figura 1 ilustra-se a participação de cada unidade de 

negócios no faturamento da companhia.  

 
F igura 1  –  Composição receita l íquida .  

Fonte:  RI  ROMI.  

A Romi atua com soluções específicas para seus clientes, 

que em geral são grandes indústrias, com o mercado interno 

representando 57% da receita líquida e o restante, 43%, 

representado pelas receitas vindas do mercado externo. Com isso, 

a empresa consegue se expor a mais economias, diminuindo sua 

dependência por clientes locais.  

A Figura 2 expõe as principais regiões compradoras da 

companhia, destacando a Europa, um dos principais centros 

tecnológicos mundiais . 

51%

29%

20%
Máquinas Romi

Burkhardt + Weber

Fundidos e Usinados
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Figura 2 –  Principais  c l ientes por regiões .  

Fonte:  RI  ROMI.  

Uma característica comum entre empresas com produtos e 

soluções personalizadas é atuar de forma verticalizada,  pois isso 

lhes confere melhor logística, qualidade e redução dos custos.  

Nos segmentos de Máquinas Romi e Máquinas B+W, o 

desenvolvimento é realizado por equipes próprias a partir de 

tecnologia desenvolvida internamente. O ferro fundido tem 

produção própria, enquanto o aço e outros componentes não 

mecânicos (materiais elétricos, motores, entre outros) são 

adquiridos no mercado.  

Com isso, nota-se a exposição ao mercado de commodities ,  

inclusive o preço de ferro (mais de 90% da matéria-prima do aço) 

negocia, até o momento, ao dobro do preço de 2020. Assim, mais 

uma vez, destaca-se a exposição da Romi ao mercado externo, já 

que, embora tenha custos em dólar, a receita também tem . 

Na unidade de fundidos e usinados, os produtos são 

desenvolvidos pelos clientes, cabendo à Romi desenvolver o 

processo a partir do desenho e especificações  dos pedidos. 
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Diferente de outras empresas, desde 1960 a Romi substituiu 

o sistema de vendas através de revendedores para o sistema de 

vendas diretas. A empresa acredita que, dessa forma, pode atuar 

mais próxima ao cliente, oferecendo o produto certo com a devida 

necessidade específica de cada um, tanto na parte de engenharia, 

assistência, como também no financeiro.  

As principais concorrentes da Romi são empresas de  capital 

estrangeiro, com algumas dessas situadas em países com melhor 

regime tributário, ambiente econômico, infraestrutura e 

ambiente de negócios. Todos esses fatores impactam na 

produtividade de uma indústria. 

Em relação ao ambiente interno brasileiro, a indústria já 

consegue atingir níveis semelhantes ou melhores do que em 

momentos pré-pandemia. As Figuras 3, 4 e 5 ilustram alguns 

desses dados.  

 
Figura 3 –  Conf iança do Empresariado.  

Fonte:  CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA .  

Acima de 50 pontos indica-se confiança do empresariado, e 

quanto maior o número, maior a confiança.  
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F igura 4 –  Uti l ização da Capacidade Instalada.  

Fonte:  CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA.  

O indicador UCI mostra o quanto o sistema de produção das 

indústrias está sendo utilizado, ou seja, quanto mais alto, mais a 

estrutura dessas empresas está sendo usada, diluindo  os custos 

fixos e aumentando a rentabilidade.  

 
F igura 5 –  Número de empregos.  

Fonte:  CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA.  

Os empregos já recuperaram o patamar pré -pandemia 

embora ainda longe de seu pico histórico.  
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A Romi está inserida no segmento de Listagem Novo 

Mercado , o nível de maior exigência conforme às boas práticas de 

Governança Corporativa. 

As famílias Romi e Chiti  representam praticamente a 

metade do capital da empresa (Figura 6) e, mesmo que não seja 

impossível, é pouco provável que ocorra aquisições hostis, até 

porque essas famílias possuem acordo de acionistas unificando 

seus votos.  

 

Figura 6 –  Estrutura acionária.  
Fonte:  RI  ROMI.  

Nota-se grande presença da família fundadora na diretoria 

executiva e no conselho de administração. Há  décadas algum 

membro na família se faz presente em pelo menos um dos dois  

órgãos. 

  GOVERNANÇA, CONTROLE E DIRETORIA  
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Por outro lado, merece destaque o fato de que a empresa 

não possui plano de remuneração variável baseado em ações, o 

que poderia garantir melhor alinhamento de interesses entre 

administradores e acionistas minoritários. Atualmente, sua 

remuneração está baseada em honorários fixo s (pró-

labore/salário) e PLR (Participação nos Lucros e R esultados).  

Não só, essa remuneração, inclusive, já foi maior do que o 

próprio lucro da companhia e, em 2020, correspondeu a 4,6%. Isso 

porque o lucro aumentou e não a remuneração que reduziu (pelo 

contrário) .  Esse é um ponto que merece atenção, pois pode 

sinalizar conflito de interesse entre partes relacionadas.  

  

 

 

 

Os principais fatores de risco são: 

 O processo produtivo da Romi tem forte dependência 

tecnológica, com isso,  o Risco de Obsolescência  envolve a 

possibilidade de não se conseguir desenvolver outros 

equipamentos com a tecnologia desejada e/ou preço estimado.  

 Além disso, a empresa ainda possui a modalidade de 

financiamento do BNDES Finame Fabricante, a qual repassa 

integralmente aos clientes os termos negociados desse contrato. 

Essa é uma modalidade importante à receita da Romi, porém, o 

Risco de Inadimplência  surge à medida que o não pagamento 

dos clientes recai sob responsabilidade da empresa em quitá-lo. 

  OS RISCOS DO NEGÓCIO  
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 No mais, a expansão das atividades da Romi depende da 

demanda por bens de capital no mercado brasileiro, logo, 

cenários de estagnação ou retração econômica afetam 

diretamente a companhia.  

Portanto, o Risco de Mercado  reflete o impacto nesse setor, 

que normalmente são um dos primeiros afetados e um dos 

últimos a sair da crise, justamente por ser uma indústria de alto 

valor agregado com soluções tecnológicas específicas.  

 Para o desenvolvimento dessa indústria, é necessário acesso 

ao crédito de longo prazo a custos atrativos , bem como situação 

tributária e cambial estáveis, de maneira a manter a produção da 

Romi em cenário atraente e competitivo em relação aos 

concorrentes internacionais.  

   

 

 

A Romi viveu períodos conturbados na última década, 

apresentando anos de bons resultados, enquanto em outros nem 

tanto. Na verdade, assim viveram muitas empresas do setor de 

bens industriais. Até 2013, o BNDES era o grande patrocinador e 

financiador do crescimento nacional, com isso, a Romi conseguiu 

ampliar sua linha de crédito e aumentar investimentos.  

Inclusive, por se tratar de produtos de alto  valor agregado, 

alguns clientes conseguiam comprar os produtos da companhia 

através de linhas de crédito do próprio BNDES.  

  RESULTADOS ANTERIORES...  
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O cenário, contudo, mudou drasticamente e, não só o 

financiamento ficou mais escasso, como também a inflação e a 

recessão econômica prejudicaram os resultados operacionais da 

empresa. 

A Romi só começou a dar sinais de melhora a partir de 201 7, 

quando aumentou a demanda por produtos mais sofisticados e o 

mix  de produtos e clientes tornou-se maior. Porém, a 

desvalorização cambial  teve papel fundamental ,  tornando os 

produtos da companhia mais competitivos no cenário 

internacional.  

 Com isso, na Figura 7, pode-se ver o avanço do EBITDA e 

lucro líquido ajustados, já desconsiderados efeitos não 

recorrentes a partir de 2015.  

 
Figura 7 –  Evolução operacional ajustada.  

Fonte:  RI  ROMI.  

 Essa melhoria também é reflexo de medidas gerenciais 

relacionadas à redução do tempo de produção , que tornaram a 

companhia mais produtiva e eficiente, contribuindo para redução 

da necessidade por estoque (capital de giro) .  
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 Além disso, a empresa cancelou alguns de seus contratos 

poucos rentáveis e alterou parte de seu perfil de financiamento 

oferecido ao cliente, se abstendo de assumir a responsabilidade 

em caso de inadimplência do comprador frente ao BNDES.  

 De fato, essas são medidas assertivas, que colaboram para o 

avanço da empresa. Porém, ainda assim, a Romi teve dificuldades 

em manter uma demanda constante e, por isso, alguns períodos 

foram mais aquecidos que outros, com pouca ou nenhuma 

previsibilidade sobre dessa demanda. 

É verdade que a empresa se esforça em ampliar o leque de 

opções, mas muitas vezes, por atuar com produtos altamente 

específicos, acaba esbarrando na baixa demanda. Exemplo disso 

é o aumento da sua exposição ao mercado estrangeiro, que já 

atingiu 44% da receita em 2019, embora devido ao baixo 

desempenho da unidade B+W no último trimestre, essa exposição 

foi de apenas 19%.  

Pode-se definir a Romi como empresa operacionalmente 

alavancada, isso é, quando a indústria está aquecida, com alto 

ritmo de produção, os custos fixos são diluídos e aumenta -se a 

rentabilidade. Contudo, em época de baixa produção, os custos 

fixos se tornam muito expressivos e, assim, a empresa se torna 

menos rentável. As margens de operações tendem a oscilar mais 

frequentemente, conforme ilustra a Figura 8 . 
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Figura 8 –  Margens de operações .

Fonte:  RI  ROMI.  

Além do mais, por ser um mercado exigente quanto a 

aplicação de tecnologia, é necessário desembolsar investimentos 

na área de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) , para então 

desenvolver produtos de acordo com a demanda dos clientes.  A 

Figura 9 relaciona a quantidade de recursos que estão sendo 

empregados nessa área de 2011 até 1T21.  

 
F igura 9 –  Investimentos com P&D.  

Fonte:  RI  ROMI  

  

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Margem Bruta Margem EBIT Margem Líquida ROE

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

 R$-

 R$5,00

 R$10,00

 R$15,00

 R$20,00

 R$25,00

 R$30,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

R
$

 e
m

 m
ilh

õ
es

P&D P&D / Receita Líquida



 

16  

 

 
simpla.c lub  

  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB .  

Como é visto, a empresa mantém estável a quantidade de 

recursos aplicados nessa área, mesmo aumentando sua receita 

líquida. A Mahle-Metal Leve  por exemplo, small cap  e referência 

de tecnologia, investe ao redor de 3,5%.  

De outra forma, na Figura 10 , relaciona-se os investimentos 

com CAPEX ,  que são ativos imobilizados e intangíveis  em relação 

a depreciação, de tal maneira que quanto maior que 1 essa relação 

for, mais a empresa investe na expansão das suas atividades.  

 
 Figura 10 –  Invest imentos em Capex .  

Fonte:  RI  ROMI .  

Assim, durante muitos anos , a companhia não demonstrava 

ter intenções ou capacidade de expandir suas operações, embora 

em 2020 e 1T21 a parcela dedicada à aquisição de novos ativos 

tornou-se mais relevante.  
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Em 2020, apesar do ambiente de incertezas, a recuperação 

das atividades industriais, a melhoria da confiança dos 

empresários, o aumento da utilização da capacidade instalada, 

redução dos juros e, ainda, a desvalorização cambial fizeram o 

setor se recuperar rapidamente.  

Principalmente a partir do segundo semestre, a demanda 

pelos produtos da Romi aumentou e, na busca por maior 

produtividade e competitividade, a companhia decidiu se 

preparar através de compras de matérias -primas e outros 

componentes junto à cadeia de suprimentos, medida essa que se 

mostrou assertiva, visto a falta de materiais em várias indústrias.  

Em reflexo disso, a empresa conseguiu capturar um volume 

considerável de oportunidades, superando suas expectativas  e 

batendo seu recorde em lucro líquido na história.  A Figura 11 

retrata o aumento de estoques.  

 

 

 

 

Figura 11  –  Estoques .   
Fonte:  RI  ROMI.  

  ATUALMENTE...  
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O aumento em matéria prima e a redução em produtos 

acabados é um claro indicativo de maior realização de vendas e o 

maior procura pelos produtos comercializados pela companhia.  

Além do mais, aproveitando desse bom momento industrial 

vivido, a companhia tem buscado alternativas para viabilizar 

novos negócios aos seus clientes, como a locação de máquinas. 

Não só, a Romi vem revendo sua política de precificação e 

buscando aumentar sua eficiência operacional.  

A Figura 12 ilustra o desempenho operacional da empresa 

nos dois últimos trimestres.  

 
Figura 12  –  Resultados  tr imestrais .   

Fonte:  RI  ROMI.  

Com isso, o avanço dos resultados da companhia em 

comparação ao 1T20 é notável, embora com o 4T20 não se possa 

afirmar o mesmo, apesar de que o último trimestre do ano 
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costuma ser o mais fraco para a indústria, período que coincide 

com férias coletivas.  

Por outro lado, a carteira de pedidos da Romi (Figura 1 3) 

demonstra que 2021 talvez seja mais um ano positivo para a 

companhia.  

 
Figura 13 –  Carteira de Pedidos.   

Fonte:  RI  ROMI.  

A carteira de pedidos aumentou principalmente na unidade 

de negócios Máquinas Romi, aquela que apresenta maior 

relevância no faturamento da companhia e maior lucratividade 

entre as demais.  

Ainda, a empresa mantém sua estratégia prioritária em 

desenvolver produtos de novas gerações, com evolução 

tecnológica e alinhada com as necessidades da Indústria 4.0.  

Por fim, o atual dividend yield  da companhia em 7,5%, coloca 

a Romi entre as maiores pagadoras de dividendos na bolsa de 

valores. O payout em 2020 corresponde a 93%, bem acima da 

média histórica, ao redor de 50%. Esse valor, contudo, não será 

simples de manter, principalmente se a empresa decidir expandir 

suas operações, o que exigirá grande alocação de recursos.  
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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 de 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 (Figura 14),  foram selecionadas as 

empresas Schulz  (SHUL4), Tupy (TUPY3), Mahle-Metal Leve  

(LEVE3). Todas essas empresas atuam no mercado 

automobilístico, sendo as duas primeiras com atuação forte em 

usinagem de peças e a última com peças para motores que 

envolve grande aplicação de tecnologia.  

• 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 e o valor 

patrimonial da empresa. Valor patrimonial é o capital restante 

depois de já terem sido descontadas todas obrigações de capital 

de terceiros, em outras palavras, é o capital que sobra para os 

acionistas.  

●  EV/EBIT: é a relação entre o valor de firma da empresa pela 

aproximação de seu lucro operacional descontadas depreciação e 

  POSSÍVEIS CENÁRIOS  
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amortização. Portanto, é um múltiplo que avalia a operação e a 

posição de dívida líquida da empresa.  

 
F igura 14 –  Comparação de múlt ip los .   

Fonte:  Status Invest  /  Elaboração Própr ia .  

Através da Figura 14, excluindo a Schulz, não podemos tirar 

nenhuma conclusão assertiva, visto que dependendo da óptica de 

análise encontramos múltiplos mais baixo ou mais alto que a 

média entre Tupy e Leve.  

Na Figura 15, fica evidente que a empresa passou por um 

turnaround ,  sendo felizmente contornado pela empresa. A 

empresa em 2020 (com reflexo em 2021),  conseguiu apresentar 

bons resultados o que acaba reduzindo os múltiplos de preço.  

Mas ainda assim, precisamos ter mais cautela ao analisar a 

ROMI, devido ao histórico de resultados inconstantes e instáveis. 

Não sabemos se esse é apenas um momento de alta, que pode ser 

seguido por momentos ruins, igual já foi no passado.  

Por existir esse passado, não podemos tirar conclusões de 

preços através dessa Figura. Isso é, se a empresa tiver resultados 

mais fracos a partir de então, seus múlt iplos voltam a subir,  o que 

não é atraente.  
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Figura 15 –  Comportamento Histór ico dos Múlt iplos .  

Fonte:  Status Invest  /  Elaboração Própr ia .  
 
 

• Método Do Fluxo De Caixa Descontado (DCF)  

Esse método projeta fluxos de caixa da empresa para os 

próximos anos e o traz à 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 corresponde a um 

crescimento de 40% para o presente 2021, levando em 

consideração o aumento da carteira de pedidos em  1S21.  
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Posteriormente, a empresa precisaria crescer ao redor de 

20% ao ano durante 10 anos. De outra forma, o EBIT precisa ria 

multiplicar em 6,2x nesse período para corresponder à 

expectativa do mercado.  

 De fato, crescer 20% ao ano em uma empresa pequena, com 

EBIT em 2020 de R$128 milhões, é completamente diferente de 

uma empresa grande. Por exemplo, se a WEG tiv esse o mesmo 

crescimento esperado da Romi, seu EBIT seria equivalente ao da 

maior empresa brasileira em 2020. Por isso, crescer  

proporcionalmente uma empresa menor, é menos desafiador.  

 Porém, também é válido comentar que a Romi apresentou 

momentos de altas e baixas na última década, muito impactada 

pelos cenários econômicos, o que colocaria em dúvida sua 

capacidade de crescimento consistente e robusta para o longo 

prazo. 

 Além disso, a empresa precisaria aumentar sua capacidade 

produtiva, o que também poderia levantar dúvidas se os últimos 

investimentos em CAPEX  seriam suficientes para suportar 

tamanho crescimento.  

 Ainda assim, chegamos a um preço de R$19,69, próximo ao 

preço de fechamento da ação no dia 12/09/2021 de R$20,71.  
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 A Romi passou por momentos delicados, operando no 

prejuízo ou com lucro líquido muito abaixo do que se vê 

atualmente. 

 A empresa, contudo, tomou algumas medidas importantes, 

melhorou sua eficiência produtiva, encerrou contratos pouco 

rentáveis, aumentou seu mix de produtos e reduziu a necessidade 

por capital de giro.  

 Além disso, a empresa melhorou sua saúde financeira e 

reduziu seu endividamento consideravelmente, ao passo que 

aumentava seu lucro operacional e geração de caixa.  

 Por outro lado, devido à linha produtiva conter produtos de 

alto valor agregado, com soluções específicas para cada indústria, 

a demanda por seus produtos apresenta volatilidade, dificultando 

a previsibilidade por resultados futuros.  

 Por negociar a um múltiplo de preço que não apresenta 

margem de segurança e pelos problemas passados da empresa, 

não nos sentimos à vontade em recomendar as ações da 

Indústrias ROMI (ROMI3).  

 

 

 

  OPINIÃO DO ANALISTA  
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