Metalúrgica Riosulense S/A
Rio do Sul, 28 de março de 2014.

Ilmo. Senhor
Jorge Antonio Tambucci
Coordenadoria de Relações com Empresas
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
São Paulo – SP

Prezados Senhores,

Nos termos do artigo 12 da Instrução nr. 481/09, comunicamos que:
1. Destinação do resultado do exercício: a Companhia não distribuirá dividendos em razão
do resultado negativo do exercício de 2013.
2. Aprovação do plano orçamentário de 2014: conforme planejamento estratégico 20142017.
3. Fixação da remuneração global dos Administradores: a proposta para remuneração dos
administrados no ano de 2014, está assim composta:
Diretoria (global)
Conselheiros (global)
TOTAL

R$ 1.792.586,64
R$ 1.358.702,76
R$ 3.151.289,39

No ano de 2013, a remuneração ficou assim composta:
Diretoria (global)
Conselheiros (global)
TOTAL ANO

R$ 1.659.802,44
R$ 1.258.058,11
R$ 2.917.860,55

Colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas existentes.

Atenciosamente,
Nilo Meneghelli
Diretor de RI
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Metalúrgica Riosulense S/A
CONJUNTURA ECONÔMICA

A economia mundial apresentou um crescimento moderado em 2013, estimado em 3% pelo
Fundo Monetário Internacional (FMI), sendo influenciado principalmente pela recuperação da
economia dos Estados Unidos e, pela gradual saída da recessão dos países da Zona do Euro.
Os países emergentes apresentaram um crescimento estimado médio de 4,7%, sendo que a
economia brasileira, por sua vez, o PIB deve apresentar um crescimento aproximado de 2%,
resultado este muito modesto se considerarmos as políticas de estímulos econômicos adotadas
no decorrer do ano.
Tratando-se do mercado brasileiro, a produção de veículos pesados, principal segmento de
atuação da Riosulense, a produção de 2013 foi superior a de 2012 em 43,1%, revertendo
assim parte das perdas ocorridas em 2012, quando o mercado foi afetado pela mudança dos
motores (EURO 3 para EURO 5).
DESEMPENHO OPERACIONAL

No exercício de 2013 a Receita Operacional Líquida (ROL) totalizou R$ 135.423 mil, contra R$
109.373 mil em 2012, apresentando, portanto, um crescimento de 23,82%.
As vendas internas atingiram R$ 121.779 mil, o que representou 89,92% da ROL, aumentando
29,88% em relação a 2012. As vendas externas totalizaram R$ 13.644 mil, atingindo 10,08%
da ROL, importando numa queda de 12,61%, comparado ao desempenho de 2012.
O resultado líquido da Companhia ficou negativo em R$ 6.009 mil, representando 4,44% da
ROL. Em 2012 a Companhia registrou um prejuízo de R$ 15.549 mil, equivalente a 14,22% da
ROL.
Como resultado dos efeitos apresentados anteriormente, o EBITDA atingiu R$ 19.598 mil, com
crescimento de 128,44% sobre o resultado obtido em 2012. A margem do EBITDA atingiu
14,47%, 6,63 ponto percentual acima daquela observada do ano anterior. O indicador EBITDA
está adequado a instrução CVM 527 de outubro de 2012, inclusive nas bases comparativas. A
adequação não originou diferenças significantes no resultado e históricos apresentados.

Demonstrativo: EBITDA
Receita operacional líquida
Custos dos produtos/serviços vendidos
Resultado bruto
(-) Despesas com vendas e distribuição
(-) Despesas gerais e administrativas
(+) Outras receitas e despesas operacionais
Resultado da Atividade
(+) Depreciação/Amortização
EBITDA
Margem EBITDA (%)

2012

109.373
(87.579)
21,794
(12.250)
(9.744)
2.300
2.100
6.479
8.579
7,84%
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2013

135.423
(103.567)
31.856
(14.028)
(7.568)
2.990
13.250
6.348
19.598
14,47%

VAR
2012
2013
23,82%
18,26%
46,17%
14,51%
-22,33%
30,00%
530,95%
-2,02%
128,44%
6,63p.p.

Metalúrgica Riosulense S/A
MERCADOS
Mercado Reposição
O mercado de reposição atingiu R$ 63.946 mil da receita operacional líquida, o que representa
47,22% da ROL, registrando uma evolução de 23,49% em relação a 2012.

Mercado Montadoras
O mercado de montadoras totalizou R$ 71.477 mil da ROL, e sua representatividade é de
52,78%, registrando um aumento de 24,11% em relação ao ano anterior.
INVESTIMENTOS
Investimentos em Ativos Imobilizados e Intangíveis

Os investimentos realizados no ano de 2013 em ativos fixos e intangíveis, totalizaram R$ 8.759
mil, que diante dos R$ 6.063 mil investidos em 2012, representaram um incremento de 44,47%.
Os investimentos realizados destinaram-se à adequação do parque fabril, automação e
modernização dos processos existentes.
Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento

Em 2013, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento totalizaram R$ 2.711 mil, ante R$
2.208 mil em 2012. Estes investimentos foram destinados ao aperfeiçoamento dos produtos
atuais, inovações, desenvolvimento de novos produtos, bem como, para a busca constante de
novas tecnologias que possibilitem a melhoria dos processos de usinagem e fundição.
QUALIDADE E MEIO AMBIENTE

O sistema de gestão integrada da Riosulense apresentou em 2013 melhorias significativas em
relação a 2012, no âmbito da qualidade, fomos premiados como melhores fornecedores em
dois dos principais clientes, além da redução dos índices de defeitos por milhão de peças
produzidas (PPM), observado em todos os clientes. Nas questões ambientais os esforços
foram conduzidos para redução da geração de resíduos e reaproveitamento de resíduos antes
encaminhados para aterros.
RECURSOS HUMANOS E RESPONSABILIDADE SOCIAL
As ações de responsabilidade social da Companhia ultrapassam as exigências legais, traduzindo-se em
relevantes iniciativas de cunho social, que visam à melhoria da qualidade de vida de todos. Em 2013
destacam-se as seguintes ações:
o

Investimentos em benefícios diretos, totalizando R$ 6.018 mil, equivalendo, na média, R$ 5.572
por funcionário;

o

Recolhidos o montante de R$ 42.640 mil em contribuições compulsórias, compreendendo
impostos;
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