MAGNESITA REGISTRA EBITDA DE R$ 93,7 MILHÕES E
MARGEM EBITDA DE 29,1% NO 1T08
Contagem, 05 de maio de 2008 – A MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A. (Bovespa:
MAGG3) anunciou hoje os resultados referentes ao primeiro trimestre de 2008 (1T08). As
informações operacionais e financeiras da Companhia, exceto quando indicadas de outra
forma, são apresentadas de forma consolidada, em milhares de reais e conforme legislação
Societária brasileira.

Comentários do Diretor-Presidente, Ronaldo Iabrudi:
“É com muita satisfação que apresentamos, pela primeira vez após a listagem da
Magnesita no Novo Mercado, o resultado trimestral da Companhia. Estamos
iniciando o ano com grandes mudanças na estrutura e na gestão dos negócios,
mudanças essas que tiveram início ao final de 2007 com a alteração do controle e a
reestruturação societária e organizacional. As alterações executadas possibilitaram
um novo modelo de gestão, onde recriamos a Magnesita. Foi eleita uma nova
Diretoria Executiva que buscará otimizar os resultados do negócio e a melhoria no
atendimento aos clientes no mercado interno e externo, com forte disciplina no
controle das despesas e dos custos, e foco no crescimento dos negócios, visando
permanente: eficiência, produtividade e rentabilidade. Por esse motivo, optamos
por fazer esse release de resultados de maneira mais detalhada, para explicar
melhor a reestruturação, quem somos, o que fazemos e onde queremos chegar.
Estamos iniciando essa nova etapa absolutamente confiantes, determinados e
motivados, porém, cientes dos desafios que teremos pela frente. O primeiro passo
desse novo desenho organizacional foi implantar um sistema de gestão, sendo, a
base do mesmo, o orçamento com metas e planos de ação desafiadores, suportado
por um agressivo programa de remuneração variável. Toda a empresa foi treinada
nas novas ferramentas de gestão, a saber: (i) metodologia de solução de
problemas; (ii) redesenho dos processos e revisão da estrutura organizacional e;
(iii) ferramentas de acompanhamento detalhado das receitas, custos e capex. Esse
novo sistema tem resultado numa forte redução de custos e um menor tempo de
resposta frente às necessidades dos nossos clientes. Também é essencial para a
atual gestão uma política de transparência e melhores práticas de Governança
Corporativa. Nesse sentido, aderimos ao Novo Mercado da Bovespa.
Os primeiros resultados já começam a aparecer. No 1T08, as vendas mantiveram o
aquecimento percebido nos últimos trimestres, devido ao aumento da demanda no
setor siderúrgico e de cimento, grandes clientes da Magnesita, provocado,
principalmente, pelo aquecimento da economia brasileira. A receita operacional
líquida registrou crescimento, em relação ao 1T07, de 6,5%, somando R$ 322,2
milhões.
Alcançamos, também neste período, uma redução de cerca de 20% nas despesas
com vendas e cerca de 13% nas despesas administrativas, acrescidas de outras
despesas operacionais. Com isso, o Ebitda, registrou recorde na história da
Magnesita ao atingir R$ 93,7 milhões, 45,2% superior ao obtido no mesmo período
de 2007.
Esse movimento foi realizado preservando o modelo de negócio anteriormente
existente na Magnesita, o qual é focado na melhoria dos processos siderúrgicos e
assistência técnica à industria de cimento, grande diferencial estratégico do nosso
negócio.
Para os próximos trimestres, consideramos a manutenção do cenário
macroeconômico positivo, o que tem proporcionado demanda crescente nas usinas
siderúrgicas e cimenteiras. Neste cenário, buscaremos a expansão das nossas
exportações, em especial, para a América do Sul e America do Norte.
Visando nortear nossa estratégia de longo prazo, definimos nossa Missão, Visão e
Valores. Nossa visão é ser a maior e mais rentável empresa de fornecimento de
soluções de serviços, produtos refratários e matérias-primas do mundo até 2012. A
diretoria executiva e os colaboradores estão comprometidos na implementação
desse importante desafio.”

Mauricio Lustosa de Castro

Contatos Adriana Fernandes Lana
Investidores
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PRINCIPAIS INDICADORES
1T07 (*)
Receita operacional líquida (R$ mil)

4T07(*)

1T08

302.529

305.986

322.162

Receita líquida no mercado interno (%)

79,8

82,0

80,9

Receita líquida no mercado externo (%)

20,2

18,0

19,1

118.283

107.880

136.861

Lucro bruto (R$ mil)
Margem bruta (%)

39,1

35,3

42,5

Resultado operacional – EBIT (R$ mil)

51.547

15.375

28.668

Geração de caixa – EBITDA (R$ mil)

64.515

28.671

93.684

Margem EBITDA (%)

21,3

9,4

29,1

30.157

18.712

(23.634)

Endívidamento líquido consolidado (R$ mil)

(76.055)

412.955

680.336

Patrimônio líquido (R$ mil)

801.696

814.045

1.288.277

15.928

2.089

15.573

-

-

52.113

Resultado líquido (R$ mil)

CAPEX (R$ mil)
Amortização do ágio (R$ mil)
(*) dados de Magnesita S.A., consolidados.

DESTAQUES DO TRIMESTRE

Reestruturação
societária

Listagem no
Novo Mercado

Redução de
custos

Melhora do
Ebtida

Investimentos

A reestruturação teve como objetivo promover o grupamento
de três empresas em uma única Companhia, de capital aberto,
com estrutura simplificada, alinhando e consolidando o
interesse de todos os acionistas do Grupo. O novo desenho
proporcionou a criação da Magnesita Refratários S/A e sua
listagem no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo –
Bovespa.

Em 02/04/08, as ações da Companhia, listadas na Bovespa
desde 1969, passaram a ser negociadas sob o código MAGG3, e
a integrar o IGC – Índice de Ações com Governança
Corporativa Diferenciada.

Foi realizado o primeiro orçamento corporativo que visou uma
forte redução de custos e despesas. As despesas operacionais,
excluída a amortização do ágio tiveram redução de 16,0% no
1T08 ante 1T07. O CPV, por sua vez, manteve-se praticamente
estável, apesar do crescimento dos volumes vendidos.

O maior volume de vendas de refratários, associado à redução
dos custos, possibilitou crescimento de 45,2% do Ebitda, que
saiu de R$64,5 milhões no 1T07 para R$93,7 milhões no 1T08.
Consequentemente, a margem Ebitda cresceu 7,8 p.p. ao
passar de 21,3% no 1T07 para 29,1% no 1T08.
Os investimentos realizados no 1T08 totalizaram R$ 15,6
milhões. Os recursos foram direcionados, principalmente, para
implantação do sistema SAP, aumento da capacidade
produtiva, novos equipamentos nas operações junto aos nossos
clientes, P&D, produtividade e redução de custos
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SOBRE A MAGNESITA
A Magnesita Refratários S.A. (“Magnesita”) é uma empresa privada, dedicada à mineração,
produção e comercialização de extensa linha de materiais refratários, com foco na
prestação de serviços de alto valor agregado para indústria siderúrgica e de cimento. Opera
11 unidades industriais e de mineração, sendo dez no Brasil e uma na Argentina, com
capacidade de produção de refratários superior a 580 mil toneladas/ano.
É a única empresa 100% verticalizada em magnesita e dolomita no mundo. Os
produtos da Magnesita são utilizados principalmente pelas indústrias do aço, cimento,
alumínio e vidro. A Empresa é líder em produtos refratários no Brasil e na América do Sul e
exporta matérias-primas e produtos refratários para cerca de 55 países.
A Companhia dispõe de uma das maiores reservas de magnesita, com maior teor de pureza
do mundo. Extrai também minérios de outros depósitos próprios, inclusive dolomita de alta
pureza, cromita, argilas e talco, além de possuir uma mina com grande reserva de grafita,
ainda não explorada.
Uma das vantagens competitivas da Magnesita é a utilização de cerca de 80% do volume
de matérias-primas próprias na produção de refratários, o que a torna uma das produtoras
de menor custo do segmento, não estando sujeita às variações de qualidade e de preço das
matérias-primas asiáticas. Adicionalmente, tem, na qualidade dos produtos e no modelo de
negócios focado na melhoria dos processos siderúrgicos e da indústria de cimento,
importantes diferenciais. A Magnesita mantém relacionamento estável e de longo-prazo
com os principais produtores de aço e cimento, no Brasil e nos demais países, vendendo
seus produtos e serviços a grandes conglomerados, empresas líderes e reconhecidas nos
setores em que atuam.
Atuação
A atuação da Magnesita baseia, primordialmente, no modelo de parceria com o cliente,
apresentando soluções em refratários que contribuam para potencializar e otimizar a
capacidade produtiva do cliente.
O Modelo baseado em solução beneficia
os clientes…
Reduzindo custos específicos dos refratários (por
tonelada de aço)
Aumentando a utilização de ativos e a produção
final de aço
Reduzindo o consumo de materiais como:
combustível, energia, eletrodos, alumínio e
ferroligas

… e a Magnesita é retribuída da seguinte
maneira:
Maior market share.

Melhores margens. Muitos produtores de aço
passaram a tomar decisões com base no custo
específico de materiais refratários em vez de
simplesmente se aterem ao preço de etiqueta do
material refratário.

Diminuindo a necessidade de investimento em
novos equipamentos e estoque
Melhorando a qualidade do aço e a eficiência da
conversão

Maior vínculo com seus clientes, gerando
relacionamentos de longo-prazo.
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Por outro lado, esse modelo exige um alto grau de conhecimento dos métodos e processos
produtivos dos clientes. Desta forma, a Magnesita cria os fundamentos para oferecer tais
soluções, o que resulta em ganhos para o cliente por meio de inovação, eficiência e
produtividade.
Diferentemente dos nossos concorrentes, a extração de minerais que incluem a
magnesita, cromita, dolomita e diversas argilas e produção de sínter de magnesita (Dead
Burned Magnesia – DBM), dentre outros produtos, suportam o modelo acima, permitindo
a condução dos negócios de maneira sustentável e segura, fortalecendo a verticalização
upstream da Companhia. Em grande parte, esses minerais são utilizados pela Companhia
no processo de fabricação dos refratários - grupo de materiais, em sua maioria cerâmicos,
capazes de suportar altas temperaturas (superiores a 1.200 graus Celsius) sem perder suas
propriedades físico-químicas, entre elas, resistência e condutividade térmica. Além de
fornecer refratários para a indústria siderúrgica e de cimento, a Magnesita ainda atende as
indústrias de alumínio e de vidros.
A Companhia presta também serviços complementares ao processo siderúrgico,
principalmente, de manutenção eletromecânica de equipamentos, bem como, montagem e
desmontagem de refratários, dentre outros. A proximidade geográfica, no Brasil, em
relação aos seus clientes também a coloca em posição diferenciada no segmento em que
atua, com a possibilidade de reposição imediata de seus produtos refratários em casos
emergenciais, bem como, produção de peças customizadas. Ainda em termos de logística,
a Companhia dispõe de acesso direto de Brumado, por meio de ramal ferroviário, até o
porto de Aratu, ambos na Bahia, bem como de instalações portuárias que constituem um
diferencial importante para a exportação do sínter de magnesita.
Fator chave para o sucesso da Companhia é a sua capacidade de inovação. Para isso, a
Companhia mantém um Centro de Pesquisa,para desenvolvimento de tecnologia própria e
assimilação de tecnologias externas na forma de know-how. Exemplo disso é a parceria de
longo prazo com a Krosaki, reforçada recentemente, inclusive com intenção de
participação no capital da Companhia, conforme comentário no item “eventos
subsequentes” deste relatório. O Centro de Pesquisa é dotado de modernos equipamentos
destinados à pesquisa e desenvolvimento de produtos refratários e matérias-primas –
micro-fábrica de produção e testes em paralelo - e conta com uma equipe de mestres e
doutores altamente qualificada.
A Companhia possui um Sistema de Gestão da Qualidade que segue os requisitos da
norma internacional ISO 9001 e 14.001. O Sistema também possui certificação
independente da Ceramic Industry Certificatio Schem Ltd – CICS – empresa inglesa
especializada na certificação do setor industrial de refratários e cerâmica registrada na
United kingdom Accreditation Services – UKAS.

BREVE HISTÓRICO
A Magnesita foi criada em 1939, após a descoberta de depósitos de magnesita em
Brumado, no Estado da Bahia. Suas atividades industriais começaram em 1944, em
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Contagem/MG, com a produção de refratários aluminosos e silício-aluminoso e, a partir de
1948, produzindo também magnesianos e cromo-magnesianos.
A partir de 1960, a Magnesita adquiriu e fundou empresas para a fabricação de insumos
para lingotamento, fabricação de concretos refratários, produção de grãos eletrofundidos,
entre outras. Tais empresas empregam a matéria-prima obtida em Brumado para a
fabricação de refratários básicos que utilizam ainda os produtos das usinas de sinterização.
Esse mesmo período foi marcado pela abertura de capital da Empresa, com a negociação
de suas ações na Bovespa.
Sabendo da importância de inovações a Magnesita criou, na década de 70, o centro de
P&D (Centro de Pesquisa), para desenvolver tecnologias próprias e se capacitar para
assimilar tecnologias externas.
Na década de 90, inaugurou o terminal portuário em Aratu/BA, de onde exporta magnésio
sintetizado. Também reestruturou seu departamento comercial, para atingir a indústria do
cimento, e iniciou um novo modelo de negócios, particularmente para o setor siderúrgico,
se tornando um fornecedor de soluções que atua bem próximo ao cliente, com produtos e
serviços individualizados.

REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL
Em setembro de 2007, a Rpar Holding S/A adquiriu o controle da Magnesita. Por meio de
um Acordo de Acionistas, firmado em 01/02/2008, foi aprovada uma reestruturação
societária envolvendo a Rpar Holding S/A, a Partimag S/A e a Magnesita S/A. A
reestruturação teve o objetivo de promover o agrupamento das três empresas em uma
única Companhia Aberta, com estrutura simplificada, alinhando e consolidando o interesse
de todos os acionistas do Grupo. O novo desenho proporcionou a criação da Magnesita
Refratários S/A e sua listagem no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo –
Bovespa, em abril de 2008. Com isso, a Companhia reafirma sua política de atuar com
transparência na gestão dos negócios, aderindo às práticas diferenciadas de governança
corporativa previstas no regulamento do Novo Mercado, como, por exemplo, oferecer tag
along de 100% e manter 20% de membros independentes no Conselho de Administração.
Outro importante benefício da reestruturação será o aproveitamento fiscal do ágio da
aquisição, o qual será feito sem prejuízo da capacidade de distribuição de dividendos,
conforme previsto pela Instrução CVM n.º 319/99. Como o preço pago pela RPAR, tanto na
aquisição do controle como nas aquisições adicionais, foi superior ao valor de patrimônio
líquido das ações adquiridas, esse custo de aquisição foi desdobrado em valor de
patrimônio líquido e ágio, de acordo com a legislação vigente, com fundamento econômico
na perspectiva de rentabilidade futura da Magnesita. Em 31 de dezembro de 2007, o ágio
era de R$ 1.001,0 milhões. Com as novas aquisições de ações realizadas no primeiro
trimestre de 2008, o ágio foi acrescido em R$ 315,5 milhões, totalizando R$ 1.316,5
milhões ao final do trimestre. Como resultado, obteve-se a unificação da base acionária das
três companhias e a adoção de um Estatuto Social adaptado às atuais exigências relativas
às práticas de governança corporativa, com melhor visibilidade junto aos investidores,
maior liquidez das ações e melhor percepção do mercado em geral.
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ESTRUTURA SOCIETÁRIA
GP
GP
Investimentos

Outros
Acionistas

Gávea
Gávea
12,5%

47,0%

40,5%

Magnesita
Magnesita
Refratários
Refratá riosS.A.
S.A.

100%
Cerâmica
Cerâ mica
São
São
Caetano

100%

100%

100%

RASA
(Argentina)

Mag-Sé

100%

Iliama
(Espanha)

MSA INFOR

98%

100%
Iliama
(Portugal)

MSA Service

DESEMPENHO OPERACIONAL
A receita líquida somou R$ 322,2 milhões no 1T08, registrando aumento de 6,5% em
comparação com o 1T07. Tal desempenho decorre, principalmente, do aumento da
demanda nas usinas de aço e de cimento. O volume de vendas de refratários e sínter de
magnesita, principais produtos da Companhia, apresentou evolução de 4,1%, atingindo a
marca de 132.955 t no trimestre.
Volume de vendas
Produtos/Mercado
Mercado Interno
Refratários
Sinter
Outros (*)
Mercado Externo
Refratários
Sinter
Outros (*)

Total

1T07 (a)
137.934
72.338
0
65.596
56.438
24.369
31.040
1.029
194.372

Toneladas
4T07 (b)
102.953
75.566
0
27.387
37.389
14.080
20.481
2.828
140.342

1T08 (c)
112.575
79.101
920
32.554
53.913
24.627
28.307
979
166.488

Variação %
(c/b)
(c/a)
9,3
(18,4)
4,7
9,3
18,9
(50,4)
44,2
(4,5)
74,9
1,1
38,2
(8,8)
(65,4)
(4,9)
18,6
(14,3)

Obs. "Outros" correspondem à minerais de baixo valor agregado, tais como argila aluminosos e bauxitos.

Mercado interno
As vendas no mercado interno refletiram a melhora nos setores automotivo e de
construção civil que aumentaram as demandas por aço e cimento. As vendas de refratários
somaram R$ 208,7 milhões ante R$ 197,5 milhões no 1T07, equivalente a um
crescimento de 5,7%. As vendas de matéria-prima (minerais e sínter de magnesita)

6

somaram R$ 13,6 milhões, com aumento de 21,4% com relação ao 1T07. Os serviços de
manutenção tiveram receita líquida de R$ 30,6 milhões, 1,0% abaixo do obtido no 1T07. A
receita líquida total no mercado interno, incluindo a atividade de informática da subsidiária
MSA Infor Ltda., somou R$ 260,6 milhões, ante R$ 241,4 milhões no mesmo período de
2007.

Mercado externo
A despeito da relevante valorização do Real frente ao Dólar, as exportações registraram
crescimento de 1,0% no 1T08, somando R$ 61,6 milhões, com destaque para a venda de
refratários, que participou com 73,0% neste montante. Atualmente, a Magnesita exporta
para mais de 55 países. A meta da Companhia é expandir suas vendas no mercado
externo, começando pela América Latina e América do Norte.
DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS
MERCADO INTERNO E EXTERNO

1T07

1T08

19,1%

20,2%

79,8%

Mercado interno

80,9%

Mercado externo
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DESTINO DO VOLUME EXPORTADO NO 1T08 - %

OUTROS
16%

TRINIDADE E
TOBAGO
2%
AUSTRÁLIA
2%

ÁUSTRIA
45%

CHILE
5%

U.S.A.
7%

COLÔMBIA
9%
ARGENTINA
14%

CUSTOS
No primeiro trimestre, o Custo dos Produtos Vendidos (CPV) foi de R$ 185,3 milhões, 0,6%
acima do 1T07, praticamente estável, apesar do crescimento dos volumes vendidos. Com
relação ao 4T07, houve uma redução de 6,5% do montante registrado. A revisão dos
processos e o desdobramento do orçamento em metas – fator condicionante do modelo
de gestão por resultados - e o novo desenho organizacional da Magnesita têm contribuído
para uma forte redução de custos. Ainda será possível evoluir nesse sentido com a
otimização da capacidade produtiva e gerenciamento disciplinado dos custos, fortalecido
pela introdução do orçamento corporativo na Companhia.

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 1T08

Energia
5%
Fretes
4%

Outros
9%

Matérias
Primas
31%

Manutenção
Industrial
4%
Depreciação
6%
Combustíveis
13%

Mão-de-obra
28%
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DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS
As despesas operacionais do 1T08, excluída a amortização do ágio, foram de R$ 56,1
milhões, com redução de 16,0% em relação ao mesmo período de 2007 e 39,4% em
comparação com o trimestre imediatamente anterior. O resultado já reflete claramente o
novo modelo de gestão e a forte disciplina no controle das despesas e dos custos. A
Companhia espera que novas oportunidades sejam identificadas nos próximos trimestres
na medida em que o processo de reestruturação continua em curso.

EBITDA
O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização), somou R$ 93,7
milhões no trimestre, ficando 45,2% acima da obtida no 1T07 e 226,8% superior à do
trimestre imediatamente anterior, quando grande parte dos ajustes da incorporação foram
implementados.
No 1T08, a Companhia registrou margem Ebitda de 29,1%, 19,7 pontos percentuais
superior à do trimestre imediatamente anterior e 7,8 pontos percentuais acima da obtida
no 1T07.
A evolução também é reflexo da melhor gestão dos custos, associada com o maior volume
de vendas de refratários, produto de maior valor agregado, no período.

LUCRO LÍQUIDO
No 1T08, a Magnesita registrou lucro líquido de R$ 28,5 milhões, antes da amortização do
ágio, equivalente à 8,8% da receita líquida do trimestre. Comparando-se com o resultado
liquido do 1T07, de R$ 30,2 milhões, houve uma redução de 5,6%.

ESTRUTURA DE CAPITAL
Como efeito da reestruturação societária, haja vista a incorporação da Magnesita S.A. e
da Partimag S.A. pela Magnesita Refratários S.A. (sucessora de Rpar Holding S.A.), a
empresa assumiu uma nova estrutura de capital, com uma dívida bruta de R$ 894,4
milhões, ágio a amortizar de R$ 1.316,5 e Patrimônio Liquido de R$ 1.288,3 milhões ao
final do trimestre. Essa dívida, que tinha vencimento substancial no curto prazo, financiou
parte da aquisição do controle da Magnesita S.A. bem como, as ofertas, voluntária e
obrigatória, e o remanescente adquirido diretamente no mercado. A Companhia teve êxito
na contratação de empréstimo perante o UNIBANCO, no valor de R$ 800.000.000,00
(oitocentos milhões de Reais), com prazo de 5 anos, para refinanciamento da referida
dívida de curto prazo, o que permitiu adequar sua estrutura de capital, por meio do
alongamento de seu endívidamento total.

IMPOSTOS
A amortização do ágio e os custos financeiros da dívida gerarão redução significativa da
carga tributária da Companhia, beneficiando todos os seus acionistas. No 1T08, a
amortização do ágio foi de R$ 52,1 milhões e as despesas financeiras líquidas, incluindo as
variações monetárias, foram de R$27,0 milhões, ambas dedutíveis para fins de IR e
Contribuição Social. O valor da provisão de IR e contribuição social somou R$ 18,4 milhões,
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6,8% inferior aos R$ 19,7 milhões registrados no 1T07. O ágio será amortizado
linearmente durante os próximos cinco anos.

INVESTIMENTOS
Foram realizados investimentos no montante de R$ 15,6 milhões no 1T08. A maior parte
dos desembolsos foi para a implantação do sistema SAP , aumento da capacidade produtiva
e pesquisa e desenvolvimento.
O Capex previsto para o ano é de R$ 99,3 milhões, com foco em projetos que buscam
suportar o crescimento dos negócios da Companhia.

MERCADO DE CAPITAIS
Novo Mercado
Em 2 de abril de 2008, em cerimônia realizada na BOVESPA - Bolsa de Valores de São
Paulo – a Magnesita comemorou sua adesão ao Novo Mercado. A Magnesita é a 95º
empresa listada nesse segmento e a 158º empresa listada nos segmentos especiais de
Governança Corporativa da BOVESPA. As ações da empresa, listadas na Bovespa desde
1969, passaram a ser negociadas sob o código MAGG3, e a integrar o IGC – Índice de
Ações com Governança Corporativa Diferenciada. A Magnesita iniciou, assim, uma nova
etapa na sua vitoriosa história, baseando sua gestão em transparência e nas melhores
práticas de governança corporativa.
Desempenho das Ações
Após a reestruturação, foi realizado grupamento de ações na proporção de 10.000 ações
ordinárias para 1 ação ordinária. As ações MAGS3, MAGS5 e MAGS7 deixaram
definitivamente de ser negociadas na Bovespa. Para manter uma comparação, os dados
anteriores a 2 de abril de 2008 foram tratados de forma a refletir a troca das ações e o
grupamento. Desta forma, no período de doze meses, as ações ON da Magnesita obtiveram
desempenho positivo de 297% ante 43% do Ibovespa.

297%

ON

abr-08

mar-08

jan-08

dez-07

nov-07

out-07

set-07

ago-07

jul-07

jun-07

mai-07

abr-07

43%

mar-07

IBF(30/ 03/ 07 = 100)

MAGG3 x Ibovespa
400
370
340
310
280
250
220
190
160
130
100
70

Ibovespa

Obs.: dados anteriores a 02/ 04/ 08 foram convertidos e grupados para efeitos de
comparação.
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14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-

19,00
17,00
15,00
13,00
11,00
9,00
7,00
5,00
3,00

Volume Financeiro (R$)

R$/ acao

R$ mil

Evolução do Preço x Volume
Financeiro Diário

ON

EVENTOS SUBSEQUENTES
Incorporação de subsidiárias
O Conselho de Administração, em reunião realizada em 17 de abril de 2008, aprovou a
proposta de incorporação, pela Companhia, das seguintes subsidiárias:
• Magnesita Service Ltda;
• Risa Refratários e Isolantes Ltda.;
• Risa Materiais Cerâmicos Ltda;
• Refratec Produtos Eletrofundidos Ltda;
• Ikera Indústria e Comércio Ltda.;
• Refratec Participações Ltda.; e
• São José Administração e Matérias Primas Ltda.

As incorporações tiveram o objetivo de otimizar a eficiência operacional, administrativa e
financeira e integram o projeto de reestruturação da Companhia. Essas incorporações não
implicarão em aumento do Capital Social da Companhia e nem em emissão de ações. A
proposta aprovada pelo Conselho de Administração foi matéria de apreciação da
Assembléia Geral de Acionistas, realizada em 30/04/2008.

Memorando de entendimento (MoU)
A Companhia celebrou, em 14 de abril de 2008, um Memorando de Entendimento
(Memorandum of Understanding - “MoU”) tendo como objetivo a participação da Krosaki
Harima Corporation no capital social da Magnesita, mediante a subscrição e integralização,
em dinheiro, de ações representativas de 3,0% (três por cento) do seu capital social. A
concretização do aumento de capital dependerá da celebração de contratos definitivos, a
serem negociados entre as partes, na medida em que o MoU é um documento nãovinculante. O aumento de capital observará os prazos e condições previstos na legislação
aplicável, principalmente no que tange ao direito de preferência dos acionistas, devendo o
preço de emissão das referidas ações ser estabelecido nos termos do inciso III parágrafo 1º
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do artigo 170 da Lei 6.404/76 (valor de mercado das ações). Cabe ainda ressaltar que os
acionistas controladores cederão à Krosaki seus direitos de preferência na subscrição do
aumento de capital.
A Krosaki Harima Corporation é uma empresa líder em tecnologia na área de refratários.
Por meio de diversos contratos, é uma parceira de longo prazo da Magnesita na
transferência de tecnologia, know-how e assistência técnica.
A Companhia manterá a CVM, seus acionistas e o mercado em geral informados a respeito
da evolução das negociações dos contratos definitivos e da decisão do CADE, por meio da
publicação de fato relevante e/ou comunicado ao mercado.

Moodys atribui rating corporativo à Magnesita
Em 23 de abril de 2008, A Moody's Investor Services anunciou que atribuiu os ratings
corporativos de Ba1 em sua escala global e Aa2. br em sua escala nacional brasileira para a
Magnesita Refratários, com perspectiva estável. O rating considera a posição da Companhia
como a maior fornecedora de produtos refratários do Brasil.
Além disso, o rating incorpora as margens operacionais da Companhia, advindas de seus
custos de produção globalmente competitivos devido, em grande parte, a um elevado nível
de verticalização e a uma logística eficiente. Segundo o comunicado, a Moody's espera que
a Companhia se beneficiará da gestão, focada em custos, em implementação pelos novos
acionistas controladores.
O rating também é suportado pelo grande tamanho e pela elevada qualidade das reservas
minerais da Magnesita, elevado índice de auto-suficiência em eletricidade, além da visão da
Moody's da perspectiva de crescimento para a indústria de refratários nos próximos anos
em função dos substanciais investimentos anunciados para expansão da capacidade dos
setores siderúrgico e de cimento no Brasil.

Aquisição da Insider
A Magnesita, em 25 de abril de 2008, anunciou à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”),
aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou contrato para a aquisição da
totalidade das quotas representativas do capital social da Insider – Insumos Refratários
para Siderurgia Ltda. (“Insider”), uma empresa produtora de refratários monolíticos e prémoldados de alta tecnologia e com sede na Cidade de Coronel Fabriciano, Estado de Minas
Gerais.
Fundada em 1991, a Insider possui uma planta industrial estrategicamente localizada no
Vale do Aço, com capacidade atual de produção de 8.650 toneladas ao ano, concentradas
principalmente em lanças, “snorkels”, “impellers” e concretos refratários, dentre outros
produtos, utilizados, em sua grande maioria, no processo produtivo de usinas siderúrgicas
integradas e de grande porte. Em 2007, a receita líquida da Insider foi de R$ 21,0 milhões,
gerando um EBITDA de R$ 6,7 milhões. A Insider não possui dívida financeira.
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A operação, que ainda depende de aprovação do Conselho Administrativo de Direito
Econômico (CADE) e de outras condições suspensivas, foi pactuada com preço de aquisição
de R$ 55,0 milhões sendo que foram identificadas sinergias recorrentes operacionais, de
redução de custos e tecnológicas de R$ 7,4 milhões ao ano.
A aquisição da Insider confirma o compromisso da Magnesita com o desenvolvimento
estratégico das operações em refratários e com o crescimento estruturado e rentável dos
negócios do grupo.
Alienação de ativos
A Companhia tem envidado esforços no sentido de identificar e alienar ativos não
operacionais, com vistas a reinvestir os recursos provenientes destes processos em
atividades relacionadas ao core business da empresa. Este processo visa adequar a
estrutura de capital da Companhia à sua estratégia operacional, focando suas atividades e
recursos nas operações industriais e de serviços no segmento de refratários.
Após a realização de processos competitivos entre vários players relevantes do mercado
imobiliário, foram vencedoras as empresas Multiplan, Lindencorp e Gafisa e com as quais a
Magnesita, por meio de sua subsidiária Risa Refratários e Isolantes Ltda e a Subloco,
construtora com a qual a Companhia se associou para viabilizar e desenvolver o
empreendimento imobiliário localizado em São Caetano do Sul, Estado de São Paulo,
celebraram, em 23 de abril, individualmente protocolos de intenções, objetivando a
alienação de parte dos lotes que compöem esse empreendimento. Dessa forma, serão
alienadas áreas de 115.910m2, ao preço total de aproximadamente R$ 166 milhões sendo
que a Risa terá direito a 50% deste valor. A Companhia informou também estão sendo
alienadas áreas rurais localizadas na região de Uberaba, Estado de Minas Gerais, composta
de um total aproximado de 2.265,87 hectares, pelo valor de R$ 11,7 milhões a serem
recebidos em 2008.

13

O novo desenho organizacional da Magnesita é resultado de uma reestruturação societária finalizada em fevereiro de 2008,
envolvendo a RPAR Holding S.A, a Partimag. e a Magnesita S.A. O resultado dessa operação, a Magnesita Refratários S.A., é
uma empresa privada, de capital nacional, dedicada à mineração, produção e comercialização de extensa linha de materiais
refratários. Seus produtos são utilizados, principalmente, pelas indústrias siderúrgica, de cimento e de vidro. As atividades
industriais tiveram inicio em 1940, logo após o descobrimento dos depósitos de magnesita em Brumado, estado da Bahia. Hoje,
possui 10 unidades operacionais no Brasil e uma na Argentina. A empresa é líder de mercado no Brasil e na América do Sul e,
em 2007, exportou para 70 países.
Declarações contidas neste comunicado relativas às perspectivas dos negócios, projeções de resultados operacionais e
financeiros e referências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem meras previsões e foram baseadas nas
expectativas e estimativas da Administração em relação ao desempenho futuro da Companhia. Embora a Companhia acredite
que tais previsões sejam baseadas em suposições razoáveis, ela não assegura que elas sejam alcançadas. As expectativas e
estimativas que baseiam as perspectivas futuras da Companhia são altamente dependentes do comportamento do mercado,
da situação econômica e política do Brasil, de regulações estatais existentes e futuras, da indústria e dos mercados
internacionais e, portanto, estão sujeitas a mudanças que fogem ao controle da Companhia e de sua Administração. A
Companhia não se compromete a publicar atualizações ou revisar as expectativas, estimativas e previsões contidas neste
comunicado decorrentes de informações ou eventos futuros.

Mauricio Lustosa de Castro
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Adriana Fernandes Lana
Gerente de Relações com Investidores
Tel: (031) 3368-1736

ri@magnesita.com.br

www.magnesita.com.br
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ANEXO I
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
Pela Legislação Societária (R$ mil)
ATIVO
Circulante
Disponibilidades
Clientes
Estoques
Outros
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
Impostos a recuperar e diferidos
Permanente
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Diferido
Ativo total

31/3/2007

31/3/2008

799.912
233.620
245.877
277.740
42.675

908.970
344.649
224.605
271.311
68.405

768.030
214.121
248.517
261.434
43.958

34.733
3.797
30.936

39.982
4.867
35.115

38.243
2.069
36.174

423.951
3.698
402.609
17.644
1.258.596

1.371.196
967.902
395.081
8.041
172
2.320.148

1.648.302
3.637
394.476
1.250.037
152
2.454.575

31/3/2007
PASSIVO
Circulante
Fornecedores
Financiamentos
Dividendos e JCP a pagar
Impostos e contribuições
Salários e encargos a pagar
Outros
Exigível a longo prazo
Financiamentos
Impostos e contribuições
Obrigações pós emprego
Provisões para contingências
Deságio incorporação controlada
Minoritários
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas
Lucros (prejuízos) acumulados
Passivo total
No. total de ações (em milhares)
Valor patrimonial por ação

31/12/2007

306.439
56.160
106.820
34.913
29.323
42.533
36.690
150.687
50.745
927
19.269
79.746
(226)
801.696
278.600
484.578
38.518
1.258.596
42.545.279
0,02

31/12/2007
909.680
50.268
719.739
28.448
36.183
45.407
29.635
142.706
37.865
16.714
88.127
453.717
814.045
869.000
(54.955)
2.320.148
869.000.000
0,00

31/3/2008
216.385
48.400
72.512
1.590
27.575
40.437
25.871
930.608
821.945
16.794
91.869
19.256
49
1.288.277
1.369.150
8.418
(89.291)
2.454.575
181.595
7,09
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ANEXO II
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

Pela Legislação Societária (R$ mil)
Receita operacional líquida

1T07

4T07

1T08

302.529

305.986

322.162

(184.246)

(198.106)

(185.301)

118.283

107.880

136.861

39,1

35,3

42,5

Despesas comerciais

(31.324)

(30.085)

(25.176)

Despesas administrativas

(34.266)

(45.450)

(27.200)

-

-

(52.113)

Outras receitas (despesas) operacionais

(1.146)

(16.970)

(3.704)

Resultado operacional (EBIT)

51.547

15.375

28.668

Lucratividade operacional (%)

17,0

5,0

8,9

1.601

4.302

(28.623)

(3.132)

(1.239)

1.589

(189)

(5.134)

(6.859)

49.827

13.304

(5.225)

(19.741)

5.199

(18.406)

71

209

(3)

30.157

18.712

(23.634)

10,0

6,1

(7,3)

-

-

52.113

Depreciação

12.968

13.296

12.903

EBITDA

64.515

28.671

93.684

Margem EBITDA (%)

21,3

9,4

29,1

CAPEX (R$ milhões)

15.928

2.089

15.573

Custo dos produtos vendidos
Resultado bruto
Lucratividade bruta (%)

Amortização do ágio

Receitas (despesas) financeiras
Variações monetárias líquidas
Receitas (despesas) não operacionais
Resultado antes do IR e CSL
Provisão de I.R. e contribuição social
Participação de acionistas minoritários
Lucro do período
Lucratividade líquida (%)
Amortização do ágio
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ANEXO III
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

Pela Legislação Societária (em milhares de reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades
operacionais:
Depreciação e amortização
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Despesas financeiras, incluindo variações monetárias e cambiais, juros e
outros
(Aumento) redução dos ativos:
Contas a receber
Estoques
Impostos e contribuições
Depósitos judiciais
Outros
Aumento (redução) dos passivos:
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Impostos e contribuições
Juros sobre Capital Próprio
Outros
Fluxo líquido gerado pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Compras de imobilizado
Ágio pago
Recebimentos por vendas de investimento e ativo permanente
Fluxo líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Empréstimos e financiamentos
Captações
Amortizações
Aumento de capital
Pagamento de juros sobre capital próprio e dividendos
Fluxo líquido aplicado nas atividades de financiamentos
Fluxo de caixa gerado (aplicado) no período
Aumento (redução) nas disponibilidades
No início do período
No final do período
Variação no saldo de disponibilidades

1T07

1T08

30.157

(23.634)

7.601

69.006

12.968
(2.063)
(3.304)

65.016
(1.153)
5.143

17.945
(9.770)
1.647
10.531
(96)
15.633
2.323
1.810
(1.045)
(374)
1.932

13.304
(23.912)
9.877
12.810
2.892
11.637
(42.617)
(1.868)
11.666
(8.608)
(31.227)
(12.580)

58.026

16.059

(15.928)
774
(15.154)

(15.573)
(315.257)
7.964
(322.866)

38.100
(50.165)
-

1.083.580
(951.499)
44.198

(12.065)

176.279

30.807

(130.528)

202.813
233.620

344.649
214.121

30.807

(130.528)
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ANEXO IV
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA – 25/04/2008

ACIONISTAS

ON

%

Alumina Holdings LLC

76.251.639

41,99

GIF II Fundo de Investimentos em Participações

22.682.835

12,49

8.200.000

4,52

945.360

0,52

17.632

0,01

108.097.466

59,53

822.747

0,45

72.675.283

40,02

181.595.496

100,00

MAG Fundo de Invest. Em Participações
GPCP4 Fundo de Invest. Em Participações
GIF Mining Holding LLC
TOTAL GRUPO DE CONTROLE
Ações em Tesouraria
Outros acionistas
TOTAL
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