ENQUANTO O MUNDO ACELERA, NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA

Caxias do Sul – RS, 08 de agosto de 2012. A Fras-le S.A., listada no Nível 1 de Segmentos Especiais de Listagem da
BM&FBovespa (FRAS3 e FRAS4), é uma das integrantes das Empresas Randon e destaca-se por ser o maior
fabricante mundial de Blocos (Lonas para veículos comerciais) e pela liderança de mercado no Brasil, anuncia seus
resultados do segundo trimestre de 2012 (2T12) e primeiro semestre de 2012 (1S12). As informações financeiras e
operacionais da Companhia são consolidadas e os valores monetários estão expressos em reais, de acordo com as
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB
e as práticas contábeis adotadas no Brasil, exceto quando de outra maneira indicado. As comparações são feitas
com o segundo trimestre de 2011 (2T11), primeiro trimestre de 2012 (1T12), e primeiro semestre de 2011 (1S11).

FRAS-LE ANUNCIA OS RESULTADOS DO
2º TRIMESTRE E 1º SEMESTRE DE 2012
DESTAQUE:
No 2T12 a Companhia apresentou evolução em
todos os indicadores operacionais
PRINCIPAIS RESULTADOS DO 2T12
Receita bruta total, antes da consolidação: R$ 232,0 milhões ou 10,8% superior ao 1T12 e 15,3% maior
que o 2T11;
Receita líquida consolidada: R$ 170,2 milhões ou 12,4% mais que o 1T12 e 16,8% superior ao 2T11;
Receita líquida no mercado nacional: R$ 91,1 milhões ou 5,2% superior ao 1T12 e 14,1% mais que o 2T11;
Receita líquida no mercado externo: R$ 79,1 milhões ou 22,1% superior ao 1T12 e 20,1% mais que o 2T11;
Exportações Fras-le Brasil (FOB): US$ 28,1 milhões ou 8,1% superior ao 1T12 e 13,3% menos que o 2T11;
Faturamento no mercado externo (Exportações e unidades do exterior): US$ 41,7 milhões ou 14,0%
superior ao 1T12 e 0,9% mais que o 2T11;
EBITDA: R$ 26,9 milhões ou 68,0% superior ao 1T12 e 37,1% maior que o 2T11;
Lucro bruto consolidado: R$ 50,8 milhões ou 41,1% superior ao 1T12 e 34,0% maior que o 2T11;
Lucro líquido consolidado: R$ 6,8 milhões ou 43,3% maior que o 1T12 e 54,3% menos que 2T11.

Teleconferência dos resultados do 2T12 e 1S12
------------------------------------------Português
09 AGO, 2012, 10h00 Brasília
+ 55 (11) 2188-0155
Código: Fras-le
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PRINCIPAIS RESULTADOS DO 1S12
Receita bruta total, antes da consolidação: R$ 441,3 milhões ou 16,3% superior ao 1S11;
Receita líquida consolidada: R$ 321,7 milhões ou 15,2% mais que o 1S11;
Receita líquida no mercado nacional: R$ 177,8 milhões ou 16,9% superior ao 1S11;
Receita líquida no mercado externo: R$ 143,9 milhões ou 13,1% superior ao 1S11;
Exportações Fras-le Brasil (FOB): US$ 54,0 milhões ou 11,7% menos que o 1S11;
Faturamento no mercado externo (Exportações e unidades do exterior): US$ 78,2 milhões ou 0,8%
menor que o 1S11;
EBITDA: R$ 42,9 milhões ou 16,5% superior ao 1S11;
Lucro bruto consolidado: R$ 86,8 milhões ou 21,5% superior ao 1S11;
Lucro líquido consolidado: R$ 11,5 milhões ou 54,5% menor que o 1S11.

INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA NO BRASIL
Segundo a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), a
indústria automobilística nacional encerrou o 1S12 com uma produção de 1.553.278
(Um milhão, quinhentos e cinqüenta e três mil e duzentos e setenta e oito) veículos, o
que representou uma retração de 9,2% sobre a soma dos veículos produzidos no Brasil
no 1S11. Essa retração reflete, principalmente, os efeitos decorrentes da introdução da
nova lei de emissões para motores em veículos comerciais (PROCONVE 7 / EURO V), e
também, o baixo crescimento da economia nacional.
Produção de veículos no Brasil (Montados e CKD)

Categoria
Automóveis
Comerciais leves
Caminhões
Ônibus
Total de unidades

1S11

1S12

1.285.888
302.979
99.467
22.066
1.710.400

1.216.402
258.058
62.926
15.892
1.553.278

variação
1S11/1S12

-5,4%
-14,8%
-36,7%
-28,0%
-9,2%

Fonte: Anfavea

As vendas de veículos no 1S12, segundo a Anfavea, também apresentaram retração de
1,2% em relação ao 1S11, somando a quantidade de 1.716.916 (Um milhão setecentos
e dezesseis mil e novecentos e dezesseis) unidades vendidas.
Licenciamento de veículos novos no Brasil (Nacionais e Importados)
variação

Categoria

Automóveis
Comerciais leves
Caminhões
Ônibus
Total de unidades

1S11

1S12

1.273.527
364.480
82.949
16.261
1.737.217

1.277.672
354.076
70.405
14.763
1.716.916

1S11/1S12

0,3%
-2,9%
-15,1%
-9,2%
-1,2%

Fonte: Anfavea
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DESEMPENHO GERAL
Durante o segundo trimestre de 2012, a Fras-le, com atuação predominante no mercado de
reposição e forte atuação no mercado externo, mostrou-se resistente aos efeitos relacionados
à retração na produção de veículos comerciais e instabilidade econômica mundial. Este
período marcou a retomada dos níveis históricos de desempenho operacional, com a Fras-le
apresentando uma excepcional evolução em todas as suas margens operacionais, apesar de
apresentar uma leve oscilação nos volumes comercializados. A evolução nas taxas do dólar
ocorrido ao longo do semestre e o incremento das vendas da controlada Freios Controil, foram
importantes para a Fras-le apresentar crescimento em suas receitas.
No mercado nacional, as vendas para reposição, mesmo com uma pequena oscilação nos
volumes vendidos, apresentou uma consistente evolução no segundo trimestre de 2012, com
o incremento das receitas da Controil, apresentando evolução em relação aos trimestres
anteriores. Considerando que o mercado de reposição representa aproximadamente 78% das
receitas totais da Companhia, o desempenho das receitas do semestre não sofreu efeitos
significativos decorrentes da nova lei de emissões para motores em veículos comerciais (EURO
V), sendo que das receitas de vendas para montadoras, correspondentes a aproximadamente
22% das receitas totais da Fras-le, menos de 10% estão sujeitas aos efeitos da nova lei.
O mercado externo que também passou por oscilação nos volumes, foi favorecido com a valorização
cambial, encerrando o período com evolução em relação às vendas dos trimestres anteriores.
Durante o segundo trimestre a Fras-le começou a utilizar o benefício fiscal do Reintegra, o qual é
dirigido às indústrias exportadoras de bens manufaturados, objetivando a reintegração dos
tributos residuais incidentes ao longo da cadeia de produção. Além dos valores correspondentes
ao 2T12 também foi utilizado os valores correspondentes ao primeiro trimestre deste ano.
No 2T12 foi realizado na controlada Freios Controil uma reavaliação em seus ativos, fato que
refletiu em uma redução da depreciação da controlada, e resultou em uma considerável
reversão nos custos de produção do trimestre.
Revisão dos Indicadores 2012 – Guidance
Algumas alterações no cenário econômico e no desempenho das vendas, registrado durante o
primeiro semestre deste exercício, motivaram a Fras-le a reapresentar suas estimativas de
desempenho para os resultados do exercício de 2012, conforme segue:
Receita Bruta Total – R$ 900 milhões;
Receita Líquida Consolidada – R$ 660 milhões;
Investimentos – *R$ 80 milhões;
Exportações – US$ 115 milhões;
Importações – US$ 25 milhões.

* A revisão das estimativas de investimentos da Companhia para R$ 80 milhões em 2012
reflete: (i) a redução dos investimentos esperados para a Fras-le, dos anteriores R$ 70 milhões
para R$ 45 milhões em 2012, e (ii) o acréscimo dos ativos imobilizados, referente à aquisição e
reavaliação da controlada Freios Controil, aproximadamente no valor de R$ 35 milhões.
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Premiações e participações em Feiras e Eventos no 1S12
Fevereiro
Fras-le conquista o Prêmio Inova 2011, categoria Pastilhas para Freio. A escolha é feita
por meio de pesquisa, realizada pela Novo Meio Editora, junto às empresas e responsáveis
por compras do varejo de autopeças em todo o Brasil. As pastilhas para freio Fras-le
obtiveram a primeira colocação, sendo que para a avaliação foram ouvidos 500 varejistas a
fim de que indicassem a melhor indústria, entre produtos e serviços.
Abril
A Fras-le participou da Automec 2012 Pesados & Comerciais. Na ocasião foi debatido
com clientes e especialistas sobre a preocupação com a qualidade, padronização e
certificação dos produtos ofertados no mercado. Além dos tradicionais produtos já
conhecidos do mercado, a Fras-le apresentou também um modelo de pastilha para freio
off-road, desenvolvida para o mercado norte-americano.
Maio
A marca Fras-le foi escolhida novamente como a lona para freios mais utilizada pelos
frotistas brasileiros, em pesquisa realizada pela Revista Jornauto, da AutoCam Editora.
A Fras-le esteve presente na Automechanika Middle East 2012, em Dubai. O evento,
promovido globalmente, têm se transformado nas maiores vitrines internacionais para
novidades em autopeças e acessórios. A grande novidade que a Fras-le apresentou nesta
feira foi uma nova formulação Premium para pastilhas para veículos comerciais, denominada
HD PRO PD/1931, desenvolvida especialmente para aplicações severas.
Junho
A Fras-le consquitou o 15º Top of Mind Estadão de RH – Práticas reconhecidas na
categoria Promoção da Saúde.
Recebeu o 40º Prêmio Exportação RS na categoria diversificação de mercados, um
reconhecimento ao avanço da empresa no mercado mundial, que é o resultado
consistente das ações e investimentos articulados para conquistar novos clientes e assim
consolidar sua marca na exportação.
Participou da Autopar – 5ª Feira Sul-Brasileira de Fornecedores da Indústria Automotiva,
em Curitiba (PR). A empresa levou para a feira um dos destaques em pastilhas para freio
em veículos leves, que é a série Ceramaxx, que conta com formulação cerâmica de alta
qualidade, utiliza uma fina seleção de materiais e agrega a mais avançada engenharia, que
resulta em máximo controle na emissão de ruídos e performance.

Participou da 8ª Expotransporte – Exposição Internacional de Equipamentos e
Tecnologia para Transporte Automotivo de Cargas, em Buenos Aires, para onde leva sua
linha de produtos, com elevado padrão tecnológico. Neste evento, além da nova
formulação premium denominada HD PRO PD/1931, também foi apresentada a
formulação PD/1749, que também é aplicada em veículos comerciais pesados e está sendo
introduzida no mercado mundial para quem busca a relação custo e benefício.
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PRINCIPAIS NÚMEROS
Em R$ milhões (exceto
exportações, lucro por
ação e percentagens)

VAR

2T11 1T12 2T12 2T11
2T12

VAR
1T12
2T12

VAR

1S11 1S12 1S11
1S12

Desempenho Operacional
(1)

201,3

209,3

232,0 15,3% 10,8%

379,4

441,3 16,3%

145,8

151,5

170,2 16,8% 12,4%

279,4

321,7 15,2%

Receita Líquida Merc.Nacional

79,9

86,7

91,1 14,1%

5,2%

152,1

177,8 16,9%

Receita Líquida Merc.Externo

65,9

64,8

79,1 20,1% 22,1%

127,3

143,9 13,1%

32,4

25,9

28,1 -13,3%

8,1%

61,2

54,0 -11,7%

41,3

36,5

41,7

0,9% 14,0%

78,9

78,2 -0,8%

37,9

36,0

50,8 34,0% 41,1%

71,4

86,8 21,5%

14,1

7,7

18,2 28,6% 134,2%

26,1

25,9 -0,8%

14,8

4,7

6,8 -54,3% 43,3%

25,2

11,5 -54,5%

Receita Bruta Total
Receita Líquida

Exportações (FOB)

(2)

US$ milhões

Faturamento Merc.Externo (3)
US$ milhões

Lucro Bruto
Lucro Operacional

(4)

Lucro Líquido
Lucro por ação - em R$

0,1478 0,0471 0,0675 -54,3% 43,3%

Ebitda (5)
Investimentos
Retorno sobre PL

(6)

Anualizado

Patrimônio líquido

0,2519 0,1146 -54,5%

19,6

16,0

26,9 37,1% 68,0%

36,8

42,9 16,5%

11,2

17,7

22,4 99,5% 26,2%

26,5

40,1 51,3%

18,2%

5,4%

7,7% -10,5 pp 2,3 pp

15,5%

6,5% -9,0 pp

339,5

353,1

357,9

5,4%

1,3%

339,5

357,9

25,6%

27,0% 1,4 pp

5,4%

Margens e Índices
26,0% 23,8% 29,8% 3,8 pp 6,0 pp
13,5% 10,6% 15,8% 2,3 pp 5,2 pp

Margem Bruta
Margem Ebitda
Margem Operacional
Margem Líquida

(7)

9,7%
10,1%

5,1%
3,1%

10,7% 1,0 pp
4,0% -6,1 pp

5,6 pp
0,9 pp

13,2% 13,3% 0,1 pp
9,3%
9,0%

8,1% -1,2 pp
3,6% -5,4 pp

Notas: (1) Receita bruta antes da consolidação (sem eliminação das vendas entre controladas); (2) Faturamento
em dólar da Fras-le Brasil no exterior; (3) Faturamento em dólar da Fras-le Brasil no exterior + Faturamento em
dólar das controladas no exterior; (4) Lucro operacional antes despesas e receitas financeiras e participações
administradores; (5) Lucro antes operações financeiras - equivalência patrimonial + depreciações e
amortizações; (6) ROE-Lucro líquido/Patrimônio líquido exercício anterior; (7) Margem operacional antes do
resultado financeiro.
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DESEMPENHO OPERACIONAL
O ritmo das atividades operacionais da Fras-le se manteve estável neste primeiro
semestre de 2012, sendo que em peças foram produzidas 25,8 milhões de unidades
no 2T12, que representou pequenas oscilações de -0,7% sobre o 1T12 e -4,0% em
relação ao 2T11. Durante o 1S12 a produção em peças totalizou 51,8 milhões de
unidades, oscilando -1,5% em relação ao 1S11. Na contagem em peso a produção do
2T12 atingiu o montante de 20,0 mil toneladas de materiais de fricção, número que
oscilou -0,2% em relação ao 1T12 e -3,8% comparado ao 2T11. No período acumulado
do 1S12 os volumes de produção totalizaram 40,1 mil toneladas, o que representou
uma leve evolução de 0,5%, comparado ao 1S11.
Volumes de produção por linha de produtos - consolidada
2T11

1T12

P çs To n
milhõ es mil

Lonas freio p/veíc
15,2
pesados (Blocos)
Pastilhas de freio 6,4
Outros produtos
5,4
Total

26,9

2T12

P çs
milhõ es

To n
mil

17,5

15,0

17,3

2,2
1,1

5,8
5,2

1,8
0,9

20,8

26,0

20,1

1S11

1S12

VAR 2T12/2T11

VAR 2T12/1T12

P çs
milhõ es

P çs
milhõ es

Ton
mil

0,5%

0,5%

29,1

33,6

5,6
5,2

1,7 -12,5% -23,8% -5,0% -6,9%
1,0 -2,2% -10,8% 0,4% 0,9%

13,0
10,5

4,4
1,9

11,4
10,4

25,8

20,0 -4,0% -3,8% -0,7% -0,2%

52,6

39,9

51,8

P çs
Ton
m ilhõ e s m il

15,0

To n
mil

17,4 -1,1% -0,7%

P çs
milhõ es

To n
mil

VAR 1S12/ 1S11

P çs
m ilhõ es

Ton
mil

30,0

34,6

P çs
To n
milhõ es mil

2,9%

3,2%

3,6 -12,0% -19,4%
1,9 -0,9% -0,6%
40,1 -1,5%

0,5%

OBS.: Estes volumes representam apenas materiais de fricção

As vendas absorveram uma pequena oscilação no mercado de montadoras devido à retração
na indústria automobilística, promovida pela nova lei de emissões para motores em veículos
comerciais (EURO V). Este efeito teve pouca representatividade no desempenho da Fras-le,
pois menos de 10% das vendas totais da Companhia estão sujeitas a ele, que são os
materiais de fricção destinados ao mercado de montadoras, em algumas linhas de
produtos para veículos comerciais. O mercado externo apresentou recuperação em seu
desempenho, em virtude, principalmente, da evolução positiva das exportações FOB e das
operações do exterior, controladas pela Fras-le, e posição cambial favorável para as operações
no mercado externo. Também, no mercado de reposição as vendas apresentaram um
considerável incremento das receitas da Controil no semestre.
Com estes efeitos a receita bruta total antes da
consolidação atingiu o montante de R$ 232,0 milhões
no 2T12, apresentando um crescimento de 10,9%
sobre os R$ 209,3 milhões de receita bruta total do
1T12, e evolução de 15,3% comparada ao 2T11. No
comparativo acumulado a receita bruta total atingiu
R$ 441,3 milhões no 1S12, o que representou um
crescimento de 16,3% em relação aos R$ 379,4
milhões registrados em igual período de 2011.
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Receita bruta Total
(sem eliminações) R$ milhões
+16,3%
441,3
379,4
+10,9%
201,3

209,3

2T11

1T12

232,0

2T12

1S11

1S12
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Os volumes de vendas, em peças, no 2T12, também apresentaram crescimento,
somando 25,1 milhões de unidades, com um incremento de 10,5% em relação ao
1T12. Nas vendas medidas em peso a companhia também obteve uma evolução no
desempenho do 2T12, somando o montante de 19,7 mil toneladas comercializadas, a
qual apresentou crescimento de 10,3% em comparação ao 1T12.
Volumes de vendas por linha de produtos - consolidada
2T11
Pçs Ton
milhõ es mil

1T12

2T12

P çs
P çs
milhõ es
mil milhõ es
mil

VAR 2T12/2T11

VAR 2T12/ 1T12

Pçs
milhõ es

Pçs
milhõ es

To n
mil

To n
mil

1S11

1S12

VAR 1S12 1S11

P çs
To n
milhões mil

P çs To n
milhõ es mil

Pçs Ton
milhõ es mil

Lonas freio p/veíc
15,7 17,2 12,9 14,1 14,8 17,1 -5,3% -0,3% 14,7% 21,8% 30,2 32,5 27,8 31,2 -8,1% -4,1%
pesados (Blocos)
Pastilhas de freio
7,1 3,2 5,2 2,5 5,7 1,7 -19,9% -46,0% 8,4% -30,8% 13,4 6,0 10,9 4,3 -18,9% -28,9%
Outros produtos
5,3 1,5 4,6 1,3 4,6 0,8 -12,0% -44,7% 0,8% -35,0% 10,2 2,9 9,2 2,1 -9,9% -27,1%
Total

28,0 22,0 22,8 17,9 25,1 19,7 -10,2% -10,1% 10,5% 10,3% 53,9 41,5 47,9 37,6 -11,1% -9,3%

OBS.: Estes volumes representam apenas materiais de fricção

A valorização cambial ocorrida ao longo deste semestre, que contribuiu positivamente
nas vendas para o mercado externo, e os demais fatores que influenciaram na receita
bruta, citados anteriormente, também refletiram na receita líquida consolidada, que
somou R$ 170,3 milhões no 2T12, representando evoluções de 12,4% sobre o 1T12 e
16,8% em comparação ao 2T11. Na soma do 1S12 a receita líquida consolidada atingiu
R$ 321,7 milhões, o que representou um crescimento de 15,2% comparado ao 1S11.
Receita líquida por mercados e produtos
Em R$ milhões e percentagem
MERCADOS
Externo
Reposição
Montadoras
Total Produtos
Lonas de freio p/veículos pesados
(Blocos)

Pastilhas de freio
Outros produtos
Total

2T11

1T12

2T12

1S11

1S12

45,2%

64,8 42,8%

79,1

46,5%

127,3 45,6%

143,9

44,7%

35,1%

66,3 43,8%

69,2

40,6%

97,0 34,7%

135,5

42,1%

19,7%

20,4 13,5%

22,0

12,9%

55,1 19,7%

42,3

13,2%

100,0%

151,5 100,0%

170,3 100,0%

279,4 100,0%

321,7 100,0%

90,2 61,9%

86,8 57,3%

99,7

58,6%

172,5 61,8%

186,5

58,0%

38,7 26,5%
16,9 11,6%
145,8 100,0%

32,3 21,4%

36,5

21,5%

75,3 26,9%

68,9

21,4%

32,4 21,4%

34,0

20,0%

31,6 11,3%

66,4

20,6%

170,3 100,0%

279,4 100,0%

65,9
51,2
28,7
145,8

151,5 100,0%

321,7 100,0%

Nota: Os valores em percentagem são os resultados da divisão da receita líquida por mercado ou produto, pelo total da
receita líquida consolidada do período.

No mercado nacional, a receita líquida consolidada da Fras-le no 1S12 representou 55,3%
do total das receitas, considerando o incremento de receitas da Controil, atingindo o
montante de R$ 177,8 milhões, representando evolução de 16,9% sobre o 1S11. A receita
do mercado externo correspondeu a 44,7% sobre o total das receitas do 1S12, somando
R$ 143,9 milhões, valor que representou um crescimento de 13,1% sobre o 1S11.

RELEASE DE RESULTADOS DO 2T12 e 1S12

7

ENQUANTO O MUNDO ACELERA, NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA

Receita Líquida por Mercado

Distribuição global da receita líquida

EXPORTAÇÕES FRAS-LE BRASIL (FOB)
O desempenho das exportações do 2T12
apresentou evolução positiva em comparação
ao 1T12, porém, o crescimento sofreu com
alguns contratempos, entre os quais, barreiras
comerciais, desaquecimento da economia
europeia com impactos globais, e ajustes
contabeis que postergaram o reconhecimento
de receitas para o próximo trimestre. Com estes
fatores, a Fras-le exportou US$ 28,0 milhões no
2T12, valor que apresentou crescimento de
8,1% em relação aos US$ 25,9 milhões
exportados no 1T12. No acumulado do
semestre as exportações somaram US$ 54,0,
oscilando -11,8% em relação ao 1S11.
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No 1S12, a fatia de exportações correspondente a 70,4% teve como destino os
países do Nafta, enquanto os países da América do Sul absorveram 11,3%, Europa
6,0% e África 6,1% de representatividade. Somente essas quatro regiões
equivalem a 93,8% do total exportado pela Companhia. O mercado norte
americano se mantém como o principal destino das exportações da Fras-le,
correspondendo a 59,7% do total exportado através do Brasil no semestre, dos
quais 48,8% foram para a reposição e 11,0% para montadoras.
Exportações por bloco econômico

62,7%

16,8%

6,0%

1S11

70,4%

11,3%

1S12

5,5%

Nafta

Europa

América do Sul

África

Asia/Oceania

Am.Central/Caribe

Oriente médio

Outros

FATURAMENTO NO MERCADO EXTERNO (FOB + unidades do exterior)
No trimestre, o faturamento no mercado externo também apresentou crescimento,
tendo como fatores a evolução contínua do desempenho das operações do exterior,
controladas pela Fras-le, e recuperação das exportações FOB Brasil. No 2T12 o
mercado externo somou US$ 41,7 milhões, com
crescimento de 14,3% sobre o 1T12, e 1,0%
sobre o 2T11. Deste faturamento, US$ 13,6
milhões (após as eliminações das vendas intercompany) são provenientes das unidades
controladas. Durante o 1S12 as vendas no
mercado externo acumularam US$ 78,2
milhões, apresentando resultado similar ao do
mesmo período do ano anterior. Deste
faturamento, US$ 24,2 milhões (após as
eliminações das vendas inter-company) são
provenientes das unidades controladas.
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LUCRO E MARGENS
O desempenho operacional da Fras-le neste segundo trimestre de 2012, sinalizou uma
forte tendência de recuperação dos patamares históricos da Companhia, refletindo,
além da gestão e controle mais rigoroso sobre os custos e processos, outros fatores
relacionados ao cenário econômico, entre os quais destacamos a evolução das taxas do
dólar (US$ médio 2T12 11% superior ao 1T12), que converteram as exportações em
melhores receitas, e também, alguns incentivos do governo brasileiro para fomentar a
economia nacional, como o benefício fiscal do reintegra, que teve um efeito positivo nos
custos de produção de aproximadamente R$ 3,0 milhões no trimestre, valor que
contempla meses retroativos inclusive. Também ocorreu neste 2T12 uma redução na
depreciação da controlada Freios Controil por reavaliação de ativos, resultando em
reversão nos custos de produção de R$ 1,4 milhões no trimestre. Ocorreu ainda
atualização nos preços de alguns produtos no mercado de reposição no segundo
trimestre, e também antecipação do dissídio coletivo, ocorrendo dessa forma um
acréscimo nos custos com mão-de-obra do mês de junho, bem como, atualização nos
preços de algumas commodities, que da mesma forma refletiram nos custos de
produção.
Com esses movimentos o lucro bruto consolidado do 2T12, no montante de R$ 50,8
milhões, atingiu evoluções de 41,1% sobre o 1T12 e 34,0% em relação ao 2T11. A
margem bruta consolidada do 2T12 foi de 29,8% ou 6 pontos percentuais superior ao
1T12 e 3,8 pontos percentuais maior que o 2T11. Quanto ao lucro bruto consolidado
acumulado no 1S12, que apesar de conter os efeitos do 2T12, também absorve as
movimentações ocorridas no trimestre anterior, como a consolidação dos custos de
produção da controlada Freios Controil e
Lucro bruto e margem bruta
também os ajustes ocorridos na estrutura
R$ milhões e %
desta controlada e na operação da Fras-le no
21,5%
site de Caxias do Sul. Apesar destes fatores
86,8
também houve valorização cambial no 1T12
71,4
41,1%
que favoreceu a conversão das exportações
para receitas daquele período. Com isso o lucro
50,8
37,9
bruto consolidado de R$ 86,8 milhões no
36,0
semestre, teve um incremento de 21,5% em
29,8% 25,6% 27,0%
relação ao período acumulado de janeiro a 25,6% 23,8%
junho de 2011. A margem bruta consolidada do
1S12 atingiu 27,0%, evoluindo 1,4 pontos
2T11
1T12
2T12
1S11
1S12
percentuais em relação a margem bruta do 1S11.
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O lucro líquido consolidado, mesmo
absorvendo os fatores positivos que
favoreceram o lucro bruto, citados
anteriormente, sofreu oscilação ao longo
deste semestre, principalmente devido à
elevação das taxas do dólar, que
refletiram em ajustes pontuais da
estrutura financeira, sendo que a Fras-le
como exportadora, tem offset desse
impacto ao longo do exercício. A
antecipação do dissídio coletivo, citada
anteriormente, também teve efeito nas
despesas com mão-de-obra administrativas e comerciais. No início do 2T12 ainda
ocorreram algumas despesas com fretes aéreos para garantir a entrega de pedidos,
devido a inconsistências do 1T12, nos processos de logística relacionados ao novo ERP.
Com estes fatores a Fras-le obteve um lucro líquido consolidado de R$ 6,8 milhões no
2T12, o qual, mesmo impactado pelo resultado financeiro, conseguiu apresentar uma
evolução de 43,3% em relação ao 1T12. A margem líquida consolidada encerrou o
2T12 em 4,0%, representando um incremento de 0,9 pontos percentuais sobre o 1T12.
No 1S12, além dos movimentos citados no parágrafo anterior também onerou o
lucro líquido consolidado as despesas ocorridas pelos ajustes nas estruturas da
controlada Freios Controil e da Fras-le, pela parcela classificada fora dos custos de
produção, e também, por um montante considerável de despesas com fretes aéreos,
relacionadas ao novo ERP, ocorridas principalmente no 1T12. Ao longo do semestre
também ocorreram algumas despesas adicionais com serviços de terceiros, os quais
tiveram o objetivo de aumentar o desempenho comercial e de tecnologia da
informação. Dessa forma a Fras-le obteve um lucro líquido consolidado de R$ 11,5
milhões no 1S12, representando oscilação negativa de 54,5% ao comparar com o 1S11.
A margem líquida consolidada encerrou o 1S12 em 3,6%.
O EBITDA consolidado do 2T12, da mesma forma
favorecido pelos fatores que contribuíram para um
desempenho operacional melhor, relacionados
anteriormente, totalizou R$ 26,9 milhões,
atingindo uma significativa evolução de 68,0% em
relação ao 1T12. A margem de geração operacional
de caixa do 2T12, medida pelo método EBITDA,
ficou em 15,8%, o que representa um crescimento
de 5,2 pontos percentuais em relação ao 1T12, e
também, evolução de 2,3 pontos percentuais
comparado ao mesmo trimestre de 2011.
RELEASE DE RESULTADOS DO 2T12 e 1S12
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No 1S12 o EBITDA consolidado atingiu o montante R$ 42,9 milhões, que representou uma
evolução de 16,5% em relação ao 1S11. A margem de geração operacional de caixa do 1S12,
medida pelo método EBITDA, ficou em 13,3%, se mantendo estável em relação ao 1S11.
Demonstrativo: EBITDA

2T11 1T12 2T12

VAR
2T11
2T12

VAR
1T12
2T12

Receita Líquida Consolidada 145,8 151,5 170,2 16,8% 12,4%
Custo dos Produtos Vendidos
-107,9 -115,5 -119,4 10,7% 3,4%
37,9 36,0 50,8 34,0% 41,1%
Lucro Bruto Consolidado
(-) Despesas operacionais

-23,3

(-) Outras Despesas/Receitas

-0,4

Resultado da Atividade

14,1

(+) Depreciação/Amortização

EBITDA Consolidado
Margem EBITDA (%)

5,5
19,6
13,5%

-28,0 -31,2 33,4% 11,4%
-0,3 -1,5 298,0% 445,5%
7,7 18,2 28,6% 134,2%
8,2
8,7 58,8% 5,8%
16,0 26,9 37,1% 68,0%
10,6% 15,8% 17,4% 49,5%

1S11 1S12
279,4
-208,0
71,4
-44,6
-0,7
26,1
10,7
36,8
13,2%

321,7
-234,9
86,8
-59,1
-1,8
25,9
17,0
42,9
13,3%

VAR
1S11
2S12

15,1%
13,0%
21,5%
32,7%
149,2%

-0,6%
58,0%
16,5%
1,2%

A gestão da Companhia permanece trabalhando intensamente na busca de alternativas para
aproximar os custos e despesas a patamares que torne a Fras-le cada vez mais competitiva
no mercado e mais ágil nos processos. A implantação do SAP foi um marco importante para
a Companhia, pois proporcionou maior integração entre as áreas e uma gestão e controles
mais precisos sobre os processos e informações, fatores que contribuirão para suportar o
crescimento esperado para a Fras-le a médio e longo prazo. Na controlada Freios Controil
permanecemos atuando com vigor para promover as mudanças necessárias e começar a
agregar resultados positivos ao desempenho consolidado da Fras-le. A ampliação da
capacidade produtiva da unidade dos Estados Unidos está em ritmo adequado ao
cronograma, prevendo iniciar a produção de lonas de freio para veículos comerciais no início
de 2013. A nova expedição, em ritmo acelerado de construção, vem para sanar algumas
dificuldades logísticas que ocorrem eventualmente, e também, preparar a Fras-le para
suportar o crescimento de volumes dos próximos anos.

INVESTIMENTOS
Os investimentos acumulados no 1S12 totalizaram R$ 40,1 milhões, os quais foram
distribuídos entre máquinas e equipamentos, construções e reformas, projeto ERP e
outros investimentos. Referente à aquisição da empresa Freios Controil foi
Investimentos (R$ milhões)
reconhecido até o 1S12 o valor de R$ 36,7 milhões
1S11 1S12
como acréscimo de ativo imobilizado, e também, um Máquinas e equipamentos
16,2 17,6
2,6
0,5
valor provisório de R$ 4,5 milhões, apurado entre a Ferramentas
Equipamentos de informática
0,3
0,2
diferença do valor justo dos ativos e passivos, e o Móveis e utensílios
0,0
0,0
valor de aquisição. Entre os principais investimentos Veículos
0,0
0,0
0,5
5,9
para 2012 destacam-se a construção da nova Construções e reformas
Intangível-Projeto ERP e software 5,3
2,7
expedição e maquinários para aumento da Outros Investimentos
1,5 13,1
Total
26,5 40,1
capacidade produtiva de blocos na unidade Brasil.
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GESTÃO FINANCEIRA
No 1S12 a Fras-le amortizou R$ 54,4 milhões da
dívida financeira. Em contrapartida foram liberados
novos recursos para crédito em conta corrente, de
R$ 19,8 milhões em contratações de ACC’s, e R$ 91,5
milhões com outros financiamentos diversos,
encerrando o período com um endividamento
financeiro bruto consolidado de R$ 434,7 milhões.
Deste montante R$ 217,8 milhões ou 50,1%
correspondem ao curto prazo e R$ 216,8 milhões ou
49,9% ao longo prazo, sendo que R$ 150,8 milhões
ou 35% estão atrelados ao dólar. Cabe destacar que da
dívida de curto prazo, R$ 32,7 milhões são ACC’s.

A dívida consolidada de longo prazo da Fras-le está com um prazo de até 09 anos
para amortização, e apresenta a seguinte composição:
Cronograma de amortização anual da dívida de longo prazo – R$ milhões
Período
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
Valor
80,2
12,4
23,4
23,1
23,1
54,6

Dos recursos ingressados na Companhia durante o 1S12, através das liberações de
novos financiamentos, somados a outros recursos em caixa e bancos, as
disponibilidades da Companhia encerraram o período com um saldo de R$ 251,4
milhões, que deduzidas às amortizações de dívidas realizadas no período,
resultou em um endividamento líquido de R$ 183,3 milhões. É importante destacar
que com a quitação antecipada da maior parte da dívida financeira da controlada
Controil será possível uma considerável redução em despesas financeiras ao longo do
exercício, além da renegociação do restante da dívida para o longo prazo com taxas de
juros reduzidas.
A Fras-le adota uma política conservadora de gestão financeira e, portanto, não
possui nenhuma operação financeira especulativa. Todos os instrumentos
financeiros em que a Companhia participa são informados em notas explicativas.
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GOVERNANÇA CORPORATIVA E MERCADO DE CAPITAIS
Remuneração dos acionistas
Em junho de 2012 foi deliberado pelo Conselho de Administração o pagamento de juros
sobre capital próprio, no montante de R$ 4,0 milhões, relativos ao período de janeiro a
junho de 2012, observados a forma e os limites estabelecidos pela legislação própria. Os
acionistas, detentores de ações representativas do capital social da Companhia, com
direito ao crédito, foram remunerados com o valor de R$ 0,03869 por ação ordinária e
de R$ 0,04255 por ação preferencial, podendo tais valores serem imputados aos
dividendos concernentes ao exercício de 2012, conforme ficar deliberado na próxima
Assembléia Geral Ordinária. O pagamento iniciou no dia 17 de julho de 2012 e as ações
negociadas ex-direito aos juros a partir do dia 21 de junho de 2012.

Relacionamento com Investidores
Objetivando ampliar os níveis de transparência, estreitar relacionamentos com
investidores e demais integrantes do mercado de capitais, a Fras-le realizará
apresentações aos membros da APIMEC. Os eventos irão ocorrer nas cidades de Porto
Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, nos dias 28, 29 e 30 de agosto de 2012,
respectivamente.
No início do mês de junho 2012 a Fras-le participou de um Non Deal Road Show nos
Estados Unidos. O evento promovido pelo Banco Itaú BBA foi oportuno para estreitar
relacionamento com investidores e demais membros do mercado. Durante o evento
foram apresentados os principais resultados e perspectivas da Companhia.

Desempenho das Ações
No 1S12 as ações preferenciais (FRAS4) da
Companhia valorizaram 25,0% comparado
a posição de 31.12.11, sendo cotada em
R$ 3,80 no dia 30.06.12. Neste período
foram negociadas 5,3 milhões de ações,
dessa espécie, através de 3,4 mil negócios,
resultando em um volume médio diário
negociado de R$ 124 mil por pregão.

Desempenho ações 1S12
25,0%
Fras-le (FRAS4)

4,7%

IBOVESPA
IGC

-4,2%
(Fonte: BM&F Bovespa)

RELEASE DE RESULTADOS DO 2T12 e 1S12

14

ENQUANTO O MUNDO ACELERA, NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA

EXPECTATIVAS
Para o segundo semestre de 2012, é esperado uma retomada dos negócios com
veículos comerciais, e manutenção das boas expectativas em relação à expansão
econômica do mercado doméstico, principalmente nos setores de infra-estrutura e
transporte. A Fras-le continuará focada no controle dos custos operacionais, não só
internamente, mas também junto à cadeia produtiva e de serviços. As ações
corporativas continuarão sendo definidas e realizadas com extrema cautela,
principalmente no que tange a consumo e investimentos.
Ha exemplo do reintegra, é esperado que o outro benefício do Plano Brasil Maior, a
desoneração da folha de pagamento com entrada em vigor a partir do mês de agosto,
proporcione um impacto positivo no desempenho dos fabricantes de autopeças e da
economia doméstica em geral. A Fras-le está no grupo de empresas beneficiadas pela
iniciativa.
A Direção e Gestores da Fras-le continuarão buscando oportunidades de crescimento
dos volumes de vendas e de participação em materiais de fricção a nível mundial, e
também fortalecendo as suas unidades industriais do exterior (EUA e China), para que
elas possam desempenhar um papel importante de apoio e sustentação das
estratégias da Fras-le no mercado externo. Seguiremos com o plano de estabilização da
controlada Freios Controil para que ela possa, em médio prazo, agregar resultados
importantes para a evolução dos resultados operacionais consolidados da Companhia.
Caxias do Sul, julho de 2012
Os Administradores
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CONSELHOS E DIRETORIA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Raul Anselmo Randon - Presidente
Astor Milton Schmitt - Vice-Presidente
Dan Antônio Marinho Conrado – Conselheiro
Luciana Menegassi Leocadio Silvestrini - Conselheira
Luiz Carlos Mandelli - Conselheiro

CONSELHO FISCAL
Benilda Waschow - Conselheira
Dorildo Berger - Conselheiro
Georges Pitseys - Conselheiro
Guilherme de Morais Vicente - Conselheiro

DIRETORIA EXECUTIVA
Daniel Raul Randon - Diretor Presidente e de RI
Gilberto Carlos Crosa - Diretor
Rogério Luiz Ragazzon - Diretor
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EXPEDIENTE
ÁREA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Página na Internet: www.fras-le.com
e-mail: ri@fras-le.com
Fone: + 55 (54) 3289 1517
Daniel Raul Randon
Diretor
Anderson Pepato
Gerente
Jorge Roberto Gomes
Relações com Investidores

Sistema de Ações Escriturais
Banco Itaú S.A.
Rua Boavista, 176 - sub-solo - Centro
São Paulo – SP
Auditores Independentes
Ernst & Young Auditores Independentes S/S

Este relatório contém informações futuras. Tais informações não são fatos históricos, mas refletem as metas e expectativas da
direção da Companhia. As palavras “antecipa”, “deseja”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “prediz”, “projeta”, “almeja” e
similares, escritas e/ou proferidas, pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e
desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e produtos,
aceitação dos produtos no mercado, comportamento dos competidores, aprovação regulamentar, tipo e flutuação de moedas,
regularidade no fornecimento de matérias-primas e operação, dentre outros. A Companhia não se obriga a atualizar o relatório
mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. A Companhia não se responsabiliza por operações ou decisões de
investimento tomadas com base nas informações apresentadas.
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ANEXO I – Balanço Patrimonial Ativo

Controladora

Consolidado
IFRS

BRGAAP
30/6/2012

31/12/2011

30/6/2012

31/12/2011

Ativo
Ativo circulante
77.182

120.540

88.409

128.498

162.969

120.170

162.969

120.170

Clientes

83.012

72.689

110.277

83.970

Estoques

84.427

71.570

140.120

110.053

9.463

11.368

12.503

16.961

0

0

0

0

6.664

3.201

9.441

3.758

423.717

399.538

523.719

463.410

6.280

2.704

7.409

3.843

13.247

6.049

13.477

6.051

1.139

1.140

1.139

1.140

Caixa e equivalente de caixa
Aplicações financeiras

Impostos a recuperar
Instrumentos financeiros derivativos
Outros ativos circulantes

Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Randonprev-avaliação atuarial

1.497

1.514

0

0

Partes relacionadas / Controil

35.319

0

0

0

Outros ativos não circulantes

88

216

318

242

57.570

11.623

22.343

11.276

41.686

Dividendos a receber

Investimentos
Imobilizado
Intangível

Total do ativo
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27.126

80

80

273.666

261.699

342.352

285.019

19.941

17.302

25.718

17.393

392.863

317.750

390.493

313.768

816.580

717.288

914.212

777.178
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ANEXO II – Balanço Patrimonial Passivo
Controladora

Consolidado

BRGAAP
30/6/2012

IFRS

31/12/2011

30/6/2012

31/12/2011

Passivo
Passivo circulante
Financiamentos e empréstimos
Fornecedores

205.847

104.296

217.844

114.426

21.685

16.719

37.144

29.465

Instrumentos financeiros derivativos

2.291

3555

2.291

3555

Impostos e contribuições

8.715

9.554

12.623

9.965

19.053

13.932

21.745

15.527

6.521

11.003

7.253

1.200

Salários e encargos
Adiantamento a clientes

5

4

5

4

Juros sobre o capital próprio

3.656

7.475

3.656

7.475

Participações dos empregados e administradores

2.096

5.519

2.096

5519

Comissões

1.199

951

1.217

895

Outros passivos circulantes

7.736

9.700

9.098

9.701

278.804

182.708

314.972

197.732

150.793

160.307

216.820

207.202

Dividendos a pagar

Passivo não circulante
Financiamentos e empréstimos

16.678

16.519

6.818

13.414

Provisão para litígios

5.365

5.494

7.974

5.786

Outros passivos não circulantes

7.087

2.042

8.927

2.140

179.923

184.362

240.539

228.542

458.727

367.070

555.511

426.274

Capital social

170.000

170.000

170.000

170.000

Reservas de lucros

137.167

130.589

137.167

130.589

50.686

49.629

50.686

49.629

357.853

350.218

357.853

350.218

0

848

686

357.853

350.218

358.701

350.904

816.580

717.288

914.212

777.178

Impostos diferidos

Total do passivo

Patrimônio líquido

Outros resultados abrangentes
Total da participação dos controladores

Participação de acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido

Total do passivo e patrimônio líquido
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ANEXO III – Demonstração do Resultado
Controladora

Consolidado

BRGAAP

IFRS

30/6/2012

Receita operacional líquida

30/6/2011

30/6/2012

30/6/2011

244.339

251.680

321.729

279.385

-174.572

-190.024

-234.932

-207.973

69.767

61.656

86.797

71.412

Vendas

-29.593

-24.476

-36.675

-28.063

Administrativas e gerais

Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais

-16.430

-11.886

-21.090

-14.623

Honorários da administração

-1.359

-1876

-1.360

-1876

Resultado da equivalência patrimonial

-1.495

1084

0

-

Outras (despesas) receitas líquidas

-2.144

142

-1.804

-733

Lucro antes das receitas e despesas financeiras

18.746

24.644

25.868

26.117

Despesas financeiras

-26.120

-13.308

-33.732

-14.208

Receitas financeiras

23.122

20.936

23.487

21.011

15.748

32.272

15.623

32.920

-3.996

-6.116

-3.714

-6.663

-292

-974

-292

-974

11.459

25.182

11.617

25.283

0

-

-158

-101

11.459

25.182

11.459

25.182

Lucro antes dos impostos sobre o lucro
Imposto de renda e contribuição social
Participação dos administradores nos lucros
Lucro líquido do exercício antes da participação dos não
controladores
Participações de acionistas não controladores
Lucro líquido do exercício
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