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Cargo do responsável Diretor Presidente

Cargo do responsável Diretor de Relações com Investidores

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

Odivan Carlos Cargnin

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

Sérgio Luiz Cotrim Ribas
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores

 
 

1.3       DECLARAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE/RELAÇÕES COM INVESTIDORES DEVIDAMENTE ASSINADA: 
 
Não aplicável, tendo em vista que os cargos de Diretor Presidente e do Diretor de Relações com Investidores da Companhia são 
ocupados por pessoas diferentes. As declarações individuais de cada um dos diretores estão disponíveis nos itens 1.1 e 1.2 deste 
Formulário de Referência. 
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Maurício Colombari 15/06/2015 a 31/12/2016 151.078.228-19 Rua Mostardeiro, 800, 8° e 9° andar, Centro, Porto Alegre, RS, Brasil, CEP 90430-000, Telefone 
(51) 33781729, Fax (51) 33281609, e-mail: mauricio.colombari@br.pwc.com

Carlos Biedermann 01/01/2012 a 14/06/2015 220.349.270-87 Rua Mostardeiro, 800, 8° e 9° andar, Centro, Porto Alegre, RS, Brasil, CEP 90430-000, Telefone 
(51) 33781704, Fax (51) 33281609, e-mail: carlos.biedermann@br.pwc.com

Nome/Razão social PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

CPF/CNPJ 61.562.112/0006-35

Tipo auditor Nacional

Possui auditor? SIM

Código CVM 287-9

Período de prestação de serviço 01/01/2012 a 31/12/2016

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Não aplicável.

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

Justificativa da substituição Substituição devido à rotatividade de auditores prevista no artigo 31 da Instrução CVM n° 308/99.

Descrição do serviço contratado Auditoria das demonstrações financeiras anuais e consolidadas, revisão das Informações Trimestrais relativas ao primeiro, 
segundo e terceiro trimestres de 2016, serviços de revisão da tradução para língua inglesa das demonstrações financeiras, 
serviços de Due Diligence, revisão de controles frente obrigação do e-social. Emissão de carta conforto em relação à oferta 
pública de distribuição de ações.

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

A remuneração total dos auditores independentes relativa ao último exercício social, findo em 31.12.2016, corresponde ao 
montante de R$ 1.636.111,37. Estão incluídos neste valor (i) serviços de auditoria das Demonstrações Financeiras anuais e 
consolidadas, revisão das informações trimestrais e serviços de revisão da tradução para língua inglesa das demonstrações 
financeiras (R$ 601.791,00 – 37%),  (ii) serviços de Due Diligence (R$ 331.052,63 – 20%), (iii) Emissão de Carta Conforto 
para Oferta Pública de Distribuição de Ações (R$ 682.215,74 – 42%) e (iv) Revisão de controles frente obrigações do e-social 
(R$ 21.052,00 – 1%).Todos os serviços contratados se referem ao ano de 2015 e nenhum destes têm prazo de duração que 
se estende a exercícios futuros.

Não houve prestação de outros serviços além dos referidos acima.

2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
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Marcelo de Figueiredo Seixas 01/01/2017 a 16/04/2018 014.906.477-24 Av. Carlos Gomes, 403, 12° andar, Auxiliadora, Porto Alegre, RS, Brasil, CEP 90480-003, Telefone 
(51) 33278803, e-mail: mseixas@deloitte.com

Roberto Wagner Promenzio 17/04/2018 a 11/05/2018 633.231.338-20 Av. Carlos Gomes, 403, 12° andar, Auxiliadora, Porto Alegre, RS, Brasil, CEP 90480-003, Telefone 
(51) 33278803, e-mail: rpromenzio@deloitte.com

Nome/Razão social Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

CPF/CNPJ 49.928.567/0010-02

Tipo auditor Nacional

Possui auditor? SIM

Código CVM 385-9

Período de prestação de serviço 01/01/2017 a 11/05/2018

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Não aplicável.

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

Justificativa da substituição Encerramento do contrato de prestação de serviços.

Descrição do serviço contratado Auditoria das demonstrações financeiras anuais e consolidadas, revisão das Informações Trimestrais relativas ao primeiro, 
segundo e terceiro trimestres de 2017, serviços de revisão da tradução para língua inglesa das demonstrações financeiras.

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

A remuneração total dos auditores independentes relativa ao último exercício social, findo em 31.12.2017, corresponde ao 
montante de R$ 435.000 mil. Estão incluídos neste valor serviços de auditoria das Demonstrações Financeiras anuais e 
consolidadas, revisão das informações trimestrais e serviços de revisão da tradução para língua inglesa das demonstrações 
financeiras. 

Não houve prestação de outros serviços além dos referidos acima.
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Cristiano Jardim Seguecio 12/05/2018 929.772.190-72 Av. Borges de Medeiros, nº 2233, 8° andar, Praia de Belas, Porto Alegre, RS, Brasil, CEP 90110-
150, Telefone (51) 33036000, e-mail: cseguecio@kpmg.com.br

Justificativa da substituição Não aplicável.

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

Não aplicável.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Não aplicável.

Possui auditor? SIM

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

Nome/Razão social KPMG Auditores Independentes

Tipo auditor Nacional

Código CVM 418-9

Descrição do serviço contratado Não aplicável.

Período de prestação de serviço 12/05/2018

CPF/CNPJ 57.755.217/0005-52
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2.3 - Outras informações relevantes

 

 

 

2.3 Outras informações relevantes: 

A Companhia e suas controladas adotam como procedimento formal consultar os auditores independentes, 
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, no sentido de assegurar-se de que a realização da prestação de outros 
serviços não venha afetar sua independência e objetividade necessária ao desempenho dos serviços de auditoria independente. 
Neste sentido, a PricewaterhouseCoopers emite anualmente uma declaração de independência, nos termos da NBC TA 260 do 
Conselho Federal de Contabilidade, na qual declaram que, conforme previsto pelas regras de independência adotadas pela 
Comissão de Valores Mobiliários, não existe qualquer relação entre a PricewaterhouseCoopers, suas associadas e afiliadas e a 
Companhia que possam afetar a independência. Esta declaração é submetida ao Conselho de Administração da Companhia. A 
política da Companhia e suas controladas na contratação de serviços de auditores independentes assegura que não haja conflito 
de interesses, perda de independência ou objetividade. 
 
Em virtude do rodízio de auditores determinado pela regulamentação, a partir do exercício de 2017, a Deloitte Touche Tohmatsu 
Auditores Independentes passará a ser o auditor independente da Companhia. 
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Resultado Diluído por Ação -0,65 -0,06 0,00

Resultado Básico por Ação -0,658200 -0,065600 0,003000

Valor Patrimonial da Ação (Reais 
Unidade)

2,070000 2,710000 2,410000

Número de Ações, Ex-Tesouraria 
(Unidades)

164.344.135 164.344.135 164.344.135

Resultado Líquido -108.172.828,79 -10.782.113,61 494.899,75

Resultado Bruto 225.897.329,75 210.766.778,58 221.870.844,85

Rec. Liq./Rec. Intermed. 
Fin./Prem. Seg. Ganhos

859.168.533,04 776.794.709,62 758.758.174,51

Ativo Total 1.501.838.741,63 1.679.950.601,60 1.658.589.484,75

Patrimônio Líquido 340.721.560,59 445.202.705,04 396.629.545,04

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais) Exercício social (31/12/2017) Exercício social (31/12/2016) Exercício social (31/12/2015)
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3.2 - Medições não contábeis

 

 

 

3.2.  a) Medições não contábeis e b) conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações 
financeiras auditadas: 
 
Seguem abaixo as conciliações do EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) ou LAJIDA e do 
Ebitda Ajustado da Companhia (em milhares de reais). 
 
Cálculo do EBITDA Ajustado consolidado  
(em milhares de R$) 

Exercício Social encerrado em 

 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 
Receita de venda de bens e/ou serviços 
(Receita Líquida de Vendas) 

859.169 776.795 758.758 

Resultado antes dos tributos sobre o lucro 
(Lucro Bruto) 

(100.571) (35.112) 962 

(+) Depreciações e Amortizações 53.815 63.886 59.117 
(+) Exaustão 41.761 60.916 20.579 
(-) Receitas Financeiras (21.942) (39.932) (35.228) 
(+) Despesas Financeiras 128.248 146.978 127.801 
(=) EBITDA 101.311 196.736 173.231 
(+) Variação do valor justo dos ativos 
biológicos 

10.847 (27.394) 6.450 

(+) Participações dos administradores/stock 

option 
- - 55 

(+) Perda na venda de intangível - - 1.473 
(+) Reoneração do INSS - 1.988 - 
(+) Despesas incorridas com o pedido de 
registro de oferta pública de ações 

- 3.984 - 

(+) Gratificação a ex-Presidente do Conselho 
de Administração 

5.000 - - 

(+) Adesão ao Programa Especial de 
Regularização Tributária (PERT) 

4.893 - - 

(-) Alienação de ativos (6.108) - - 
(+) Provisões tributárias não recorrentes 17.064 - - 
(+) Perdas de recebimento de crédito não 
recorrentes 

21.523 - - 

(=) EBITDA Ajustado 154.530 175.314 181.209 
      Margem de EBITDA Ajustado (%) 18,0% 22,6% 23,9% 
 
c) explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua condição 
financeira e do resultado de suas operações 
 
Apesar de o EBITDA (uma medição não contábil elaborada pela Companhia, conciliada com suas demonstrações financeiras 
observando as disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 527, de 04 de outubro de 2012) e o EBITDA 
Ajustado não serem medidas dos fluxos de caixa de atividades operacionais de acordo com o BRGAAP ou o IFRS, os diretores 
da Companhia os utilizam para medir o desempenho operacional da Companhia. Alguns contratos financeiros da Companhia 
requerem que a Companhia observe certos níveis de EBITDA Ajustado. A Companhia entende, ainda, que certos investidores e 
analistas financeiros utilizam o EBITDA e o EBITDA Ajustado como indicadores do desempenho operacional de uma companhia.  
 
A Companhia calcula o EBITDA da seguinte forma: resultado antes dos tributos sobre o lucro (lucro bruto) (i) adicionando 
depreciação, amortização e exaustão e despesas financeiras; e (ii) subtraindo as receitas/despesas financeiras. O EBITDA não é 
uma medida contábil de acordo com o BRGAAP ou o IFRS e não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e 
não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido como indicador do desempenho operacional ou como substituto 
para o fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA não deve ser considerado como recursos disponíveis para 
dividendos. 
 
Já o EBITDA Ajustado da Companhia é o seu EBITDA ajustado (i) pela variação do valor justo dos ativos biológicos; (ii) pela 
participação dos administradores nos resultados da Companhia e desembolsos feitos em decorrência do exercício de stock 

options por diretores da Companhia; (iii) por outros eventos, conforme abaixo:  
 

(a) para o exercício social de 2015, a baixa de ativo intangível (marca São Roberto) no valor de R$ 1.473 mil; 
(b) para o exercício social de 2016, a despesas incorridas com o pedido de registro de oferta pública de ações, por não se 

caracterizar como despesa recorrente do exercício, no valor de R$ 3.984 mil, e constituição da provisão da contribuição 
previdenciária sobre a provisão de férias de períodos anteriores em função da mudança de regime de tributação 
(reoneração do INSS) por não significar despesa do próprio período no valor de R$ 1.988 mil; 
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3.2 - Medições não contábeis

 

 

 

(c) para o exercício social de 2017, a gratificação a ex-Presidente do Conselho de Administração no valor de R$ 5.000 mil, 
efeito da adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) no valor de R$ 4.893 mil, por não se 
caracterizarem como despesas recorrentes do exercício, o valor de (R$ 6.108 mil) referente ao resultado positivo na 
alienação de ativos por não se caracterizar receita recorrente do exercício, o reconhecimento de provisões tributárias 
não recorrentes no valor de R$ 17.064 mil e perdas de recebimento de crédito não recorrentes no valor de R$ 21.523 
mil. 

 
O EBITDA e o EBITDA Ajustado apresentam limitações que podem prejudicar a sua utilização como medida de lucratividade, em 

razão de não considerarem determinados custos decorrentes dos nossos negócios, que poderiam afetar de maneira significativa 

os nossos lucros, tais como despesas financeiras, tributos, depreciação, exaustão, despesas de capital, ajustes de valor justo de 

ativos biológicos e outros encargos relacionados. O EBITDA e o EBITDA Ajustado não representam o fluxo de caixa para os 

períodos apresentados e não devem ser considerados como substitutos para o lucro líquido como indicador do desempenho 

operacional da Companhia ou como substituto para o fluxo de caixa como indicadores de liquidez. O EBITDA e o EBITDA 

Ajustado não devem ser considerados como indicador de recursos disponíveis para dividendos. 
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras

 

 

 

3.3.  Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras de encerramento de exercício social que as altere 
substancialmente: 
 
A autorização para emissão das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2017 foi concedida pelo Conselho de Administração em 24 de abril de 2018. 
 
Alguns contratos de empréstimos e financiamentos possuem Cláusula de “Vencimento Antecipado” caso a Emitente ou a 
Garantidora não publiquem e/ou entreguem as suas Demonstrações Financeiras auditadas no prazo de 90 dias do encerramento 
do exercício social, neste sentido, em função da quebra dos compromissos contratuais acima referidos, obtivemos das instituições 
financeiras (Credit Suisse, BTG Pactual, Itaú Unibanco, Santander e Rabobank) o “Waiver”  de modo a evitar o vencimento 
antecipado das operações. 
 
Fazendo referência ao refinanciamento da Companhia para 2018 informamos que fechamos no primeiro trimestre de 2018 
operações no montante total de R$ 82.549, sendo que a principal operação de financiamento e alongamento foi com o Banco 
BTG Pactual no montante total de R$ 69.730 da qual R$ 36.178 de captação novos recursos e alongamentos de contratos no 
valor de R$ 33.552. 
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3.4 - Política de destinação dos resultados

 

 

 

3.4.  Política de destinação dos resultados dos 3 últimos exercícios sociais: 
 
 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 
a) Regras sobre 
retenção de lucros 

Do resultado do exercício serão 
deduzidos, antes de qualquer 
participação, os prejuízos 
acumulados, se houver, e a 
provisão para o imposto de renda. 
Após as deduções, poderá ser 
destacada, a critério do Conselho 
de Administração, participação de 
empregados no lucro e 
participação aos administradores, 
esta última em montante não 
superior a 10% dos lucros, ou à 
sua remuneração anual, se este 
limite for menor. Do lucro líquido 
resultante, 5% será destinado à 
Reserva Legal e uma importância 
destinada à formação da reserva 
para contingências e reversão da 
mesma reserva formada em 
exercícios anteriores e reserva 
para incentivos fiscais. Além dos 
ajustes acima, o lucro líquido será 
ajustado também pela (i) 
realização da Reserva de 
Reavaliação; (ii) realização da 
Reserva de Ativos Biológicos; e 
(iii) realização da conta de Ajuste 
de Avaliação Patrimonial. 
Ainda, nos termos da Lei das 
Sociedades por Ações, os 
acionistas reunidos em 
Assembleia Geral Ordinária 
poderão deliberar reter parcela do 
lucro líquido do exercício, alocada 
para pagamento de despesas 
previstas em orçamento de capital 
que tenha sido previamente 
aprovado. 

Do resultado do exercício serão 
deduzidos, antes de qualquer 
participação, os prejuízos 
acumulados, se houver, e a 
provisão para o imposto de renda. 
Após as deduções, poderá ser 
destacada, a critério do Conselho 
de Administração, participação de 
empregados no lucro e 
participação aos administradores, 
esta última em montante não 
superior a 10% dos lucros, ou à 
sua remuneração anual, se este 
limite for menor. Do lucro líquido 
resultante, 5% será destinado à 
Reserva Legal e uma importância 
destinada à formação da reserva 
para contingências e reversão da 
mesma reserva formada em 
exercícios anteriores e reserva 
para incentivos fiscais. Além dos 
ajustes acima, o lucro líquido será 
ajustado também pela (i) 
realização da Reserva de 
Reavaliação; (ii) realização da 
Reserva de Ativos Biológicos; e 
(iii) realização da conta de Ajuste 
de Avaliação Patrimonial. 
Ainda, nos termos da Lei das 
Sociedades por Ações, os 
acionistas reunidos em 
Assembleia Geral Ordinária 
poderão deliberar reter parcela do 
lucro líquido do exercício, alocada 
para pagamento de despesas 
previstas em orçamento de capital 
que tenha sido previamente 
aprovado. 

Do resultado do exercício serão 
deduzidos, antes de qualquer 
participação, os prejuízos 
acumulados, se houver, e a 
provisão para o imposto de renda. 
Após as deduções, poderá ser 
destacada, a critério do Conselho 
de Administração, participação de 
empregados no lucro e 
participação aos administradores, 
esta última em montante não 
superior a 10% dos lucros, ou à 
sua remuneração anual, se este 
limite for menor. Do lucro líquido 
resultante, 5% será destinado à 
Reserva Legal e uma importância 
destinada à formação da reserva 
para contingências e reversão da 
mesma reserva formada em 
exercícios anteriores e reserva 
para incentivos fiscais. Além dos 
ajustes acima, o lucro líquido será 
ajustado também pela (i) 
realização da Reserva de 
Reavaliação; (ii) realização da 
Reserva de Ativos Biológicos; e 
(iii) realização da conta de Ajuste 
de Avaliação Patrimonial. 
Ainda, nos termos da Lei das 
Sociedades por Ações, os 
acionistas reunidos em 
Assembleia Geral Ordinária 
poderão deliberar reter parcela do 
lucro líquido do exercício, alocada 
para pagamento de despesas 
previstas em orçamento de capital 
que tenha sido previamente 
aprovado. 

a.i) Valores das 
Retenções de 
Lucros 

Reserva legal: Não houve 
constituição. 
Reserva de incentivos fiscais: Não 
houve constituição.  
Reserva de retenção de lucros: 
R$ ( 85.003.828,04). 

Reserva legal: Não houve 
constituição. 
Reserva de incentivos fiscais: Não 
houve constituição.  
Reserva de retenção de lucros: 
R$ 12.201.763,49. 

Reserva legal: R$ 24.744,99 
Reserva de incentivos fiscais: R$ 
470.154,76 
Reserva de retenção de lucros: 
R$ 8.422.485,83 
 

a.ii) Percentuais em 
relação aos lucros 
totais declarados 

Não houve constituição de 
reservas. 

75,00% 75,89% 

b) Regras sobre 
distribuição de 
dividendos 

O Estatuto Social da Companhia 
prevê que pelo menos 25% do 
lucro líquido ajustado seja, 
anualmente, distribuído aos 
acionistas a título de dividendo 
obrigatório. 

O Estatuto Social da Companhia 
prevê que pelo menos 25% do 
lucro líquido ajustado seja, 
anualmente, distribuído aos 
acionistas a título de dividendo 
obrigatório. 

O Estatuto Social da Companhia 
prevê que pelo menos 25% do 
lucro líquido ajustado seja, 
anualmente, distribuído aos 
acionistas a título de dividendo 
obrigatório. 

c) Pediodicidade 
das distribuições de 
dividendos 

Anual. Entretanto de acordo com 
o Estatuto Social da Companhia, 
o Conselho poderá declarar 
dividendos intermediários ou 
intercalares. 

Anual. Entretanto de acordo com 
o Estatuto Social da Companhia, 
o Conselho poderá declarar 
dividendos intermediários ou 
intercalares. 

Anual. Entretanto de acordo com 
o Estatuto Social da Companhia, 
o Conselho poderá declarar 
dividendos intermediários ou 
intercalares. 

d) Eventuais 
restrições à 
distribuição de 
dividendos impostas 
por legislação ou 

Nos termos (i) do contrato de pré-
pagamento de exportação firmado 
pela Companhia com Credit 
Suisse Brasil (Bahamas) Limited, 
(ii) da escritura de 2ª emissão 

Nos termos (i) do contrato de pré-
pagamento de exportação firmado 
pela Companhia com Credit 
Suisse Brasil (Bahamas) Limited, 
(ii) da escritura de 2ª emissão 

Nos termos (i) do contrato de pré-
pagamento de exportação firmado 
pela Companhia com Credit 
Suisse Brasil (Bahamas) Limited, 
(ii) da escritura de 2ª emissão 
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3.4 - Política de destinação dos resultados

 

 

 

regulamentação 
especial aplicável 
ao emissor, assim 
como contratos, 
decisões judiciais, 
administrativas ou 
arbitrais 

pública de debêntures (iii) da 
escritura  de 1ª emissão pública 
de debêntures da Wave 
Participações S.A., sucedida por 
incorporação pela Indústria de 
Papel e Papelão São Roberto S.A 
(assumida por assunção de dívida 
pela Companhia), (iv) da Cédula 
de Crédito à Exportação nº 
20150063 firmada pela 
Companhia com o Banco 
Rabobank  International Brasil 
S.A. e (v) Export Prepayment 
Finance Agreement firmado com 
os Bancos Rabobank  
International Brasil S.A. e 
Santander (Brasil) SA a 
Companhia não poderá distribuir 
dividendos superiores ao mínimo 
obrigatório, estabelecido por lei ou 
por seu Estatuto Social. 

pública de debêntures (iii) da 
escritura  de 1ª emissão pública 
de debêntures da Wave 
Participações S.A., sucedida por 
incorporação pela Indústria de 
Papel e Papelão São Roberto S.A 
(assumida por assunção de dívida 
pela Companhia), (iv) da Cédula 
de Crédito à Exportação nº 
20150063 firmada pela 
Companhia com o Banco 
Rabobank  International Brasil 
S.A. e (v) Export Prepayment 
Finance Agreement firmado com 
os Bancos Rabobank  
International Brasil S.A. e 
Santander (Brasil) SA a 
Companhia não poderá distribuir 
dividendos superiores ao mínimo 
obrigatório, estabelecido por lei ou 
por seu Estatuto Social. 

pública de debêntures, (iii) da 
escritura  de 1ª emissão pública 
de debêntures da Wave 
Participações S.A., sucedida por 
incorporação pela Indústria de 
Papel e Papelão São Roberto S.A 
(assumida por assunção de dívida 
pela Companhia),  e (iv)da Cédula 
de Crédito à Exportação nº 
20150063 firmada pela 
Companhia com o Banco 
Rabobank  International Brasil 
S.A. e (v) do Export Prepayment 
Finance Agreement firmado com 
os Bancos Rabobank  
International Brasil S.A. e 
Santander (Brasil) SA a 
Companhia não poderá distribuir 
dividendos superiores ao mínimo 
obrigatório, estabelecido por lei ou 
por seu Estatuto Social. 

e) Se o emissor 
possui política de 
destinação de 
resultados 
formalmente 
aprovada, 
informando órgão 
responsável pela 
aprovação, e caso o 
emissor, divulgue a 
política, locais na 
rede mundial de 
computadores onde 
o documento pode 
ser consultado  

A Companhia não possui 
política de destinação de 
resultados formalmente 
aprovada. 

A Companhia não possui 
política de destinação de 
resultados formalmente 
aprovada. 

A Companhia não possui 
política de destinação de 
resultados formalmente 
aprovada. 
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Preferencial 78.271,96 14/12/2015

Ordinária 1.151.728,04 14/12/2015

Preferencial 0,00 258.818,24 24/03/2017 236.724,94 15/09/2015

Ordinária 0,00 3.808.365,71 24/03/2017 3.483.275,06 15/09/2015

Dividendo Obrigatório

Lucro líquido retido Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo

3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado 
(%)

0,000000 25,000000 37,000000

Lucro líquido ajustado -85.003.828,03 16.269.017,98 13.372.485,83

(Reais) Exercício social 31/12/2017 Exercício social 31/12/2016 Exercício social 31/12/2015

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor 
(%)

-31,750000 -2,420000 0,120000

Data da aprovação da retenção 18/06/2018 19/04/2017 20/04/2016

Lucro líquido retido -85.003.828,03 12.201.763,49 8.422.485,83

Dividendo distribuído total 0,00 4.067.183,95 4.950.000,00
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

 

 

 

3.6.  Dividendos declarados a conta de lucros retidos ou reservas constituídas em exercícios sociais 

anteriores:  

Não houve nos exercícios sociais encerrados em 31.12.2015, 31.12.2016 e 31.12.2017 distribuição de dividendos 
declarados à conta de lucros retidos em exercícios sociais anteriores. 
Em relação a dividendos declarados à conta de reservas constituídas em exercícios sociais anteriores, a Companhia tem 
como prática adicionar na base de cálculo dos dividendos a realização da reserva de ativos biológicos, esta constituída com 
base na adoção inicial do Valor Justo dos Ativos Biológicos para fins de IFRS (CPC 29). A adição dessas à base de cálculo 
dos dividendos está prevista no artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. Os valores adicionados foram de R$ 10.639 mil 
em 31.12.2017, R$ 18.104 mil em 31.12.2016 e R$ 4.325 mil em 31.12.2015. 
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0,00 Outros índices 3,68000000 Dívida Líquida Ajustada/EBITDA Ajustado é calculado 
excluindo da dívida líquida a variação cambial registrada 
como hedge accounting. A Dívida Líquida é calculada 
conforme item 10.1(b) deste Formulário de Referência. O 
EBITDA Ajustado é calculado conforme item 3.2(c) deste 
Formulário de Referência.

0,00 Outros índices 4,44000000 É calculado através da razão Dívida Líquida /EBITDA 
Ajustado. A Companhia entende que o índice Dívida 
Líquida/EBITDA Ajustado é mais adequado para a correta 
compreensão da situação financeira e do nível de 
endividamento da Companhia, por representar mais 
apropriadamente a capacidade de pagamento da 
Companhia, pois reflete o resultado operacional contábil 
sem o efeito de itens não caixa relevantes (como 
depreciação e amortização, exaustão, variação do valor 
justo dos ativos biológicos e o resultado financeiro). A 
Dívida Líquida é calculada conforme item 10.1 b) deste 
Formulário de Referência. O EBITDA Ajustado é calculado 
conforme item 3.2 c) deste Formulário de Referência.

31/12/2017 1.161.117.181,04 Índice de Endividamento 3,41000000

3.7 - Nível de endividamento

Exercício Social Soma do Passivo 
Circulante e Não 

Circulante

Tipo de índice Índice de 
endividamento

Descrição e motivo da utilização de outro índice
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Títulos de dívida Quirografárias 146.852.938,97 84.005.424,14 11.442.745,00 146.720.013,00 389.021.121,11

Empréstimo Garantia Real 16.174.000,00 119.511.754,74 46.916.174,48 151.130,48 182.753.059,70

Financiamento Garantia Real 138.731.000,00 256.403.047,15 194.208.952,85 0,00 589.343.000,00

Total 301.757.938,97 459.920.226,03 252.567.872,33 146.871.143,48 1.161.117.180,81

Observação

As informações prestadas neste item se referem às Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia para o período em referência. A Companhia não possui obrigações com garantias flutuantes ou com outra 
garantia ou privilégio.



Critérios para classificação das dívidas: As dívidas da Companhia foram segregadas nas categorias de garantia real e quirografária de acordo com o tipo de garantia prestada a cada uma das obrigações. Os valores 
estão distribuídos de acordo com o prazo de vencimento atribuível a cada uma das obrigações.

3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2017)

Tipo de Obrigação Tipo de Garantia Outras garantias ou 
privilégios

Inferior a um ano Um a três anos Três a cinco anos Superior a cinco anos Total
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3.9 - Outras informações relevantes

 

 

 

3.9. Outras informações relevantes: 
 
Não há outras informações relevantes. 
 
Informações complementares ao item 3.5: 
 
Não houve distribuição de dividendo prioritário, fixo e mínimo.  
2015, 2016 e 2017: não houve distribuição de juros sobre capital próprio.  
Lucro líquido antes dos ajustes /PL = Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido (“f”) 
A destinação do lucro líquido e a distribuição de resultados serão deliberados em AGE de 18 de junho de 2018. 
 

3.5.f Cálculo da taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido 

 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

(i) Lucro/Prejuízo líquido, antes dos 
ajustes 

   (108.172.828,79) (10.782.113,61) 494.899,75 

(ii) Patrimônio líquido  340.721.560,60 445.202.705,04 396.629.545,04 

(i)/(ii) Taxa de retorno em relação ao 
patrimônio líquido 

(31,75) (2,42) 0,12% 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

 

 

 

4. FATORES DE RISCO  
 
4.1. Fatores de risco que podem influenciar a decisão de investimento em valores mobiliários de emissão da 
Companhia:  
 
A Companhia está exposta a diversos riscos que podem prejudicar seus negócios, e consequentemente suas operações e 
situação financeira. A lista abaixo contempla aos riscos de maior relevância aos quais está exposta no entendimento de sua 
Administração. 
 
a) Com relação à Companhia 
Atrasos ou custos inesperados na implementação de projetos de crescimento ou ampliação das instalações da 
Companhia, incluindo o Plano de Investimento, podem afetar os seus custos e resultados de operações. 
 
Como parte da estratégia para aumentar sua participação no mercado nacional e melhorar a sua competitividade, a 
Companhia pretende ampliar suas atuais e/ou construir novas instalações industriais, por meio de seu Plano de 
Investimento. A ampliação, modernização ou construção de uma  planta industrial envolve diversos riscos, incluindo 
desafios de engenharia, construção, gestão eficiente de projetos, cumprimento de regulamentações, mão de obra 
qualificada, licenciamento ambiental, contratação de fornecedores, mudanças na economia, condições de crédito e 
negócios, , negociações com o poder público e riscos políticos, dentre outros, que podem atrasar ou impedir a conclusão 
bem-sucedida do projeto ou aumentar, significativamente, os custos da Companhia. Além disso, a implementação de tais 
projetos, incluindo o Plano de Investimento, dependerá da habilidade de acessar financiamentos com taxas mais 
competitivas. Portanto, a habilidade da Companhia de concluir com êxito e dentro do cronograma inicial qualquer projeto 
de ampliação, modernização e/ou construção de novas instalações também está sujeita aos riscos de financiamento. A 
Companhia pode também ser afetada de modo adverso pelos seguintes fatores: 
 

• não conseguir iniciar ou concluir projetos de ampliação ou de novas instalações, por fatores referentes a 
orçamento, cronograma ou devido as condições de mercado; 
• instalações novas ou modificadas podem não operar na capacidade projetada ou apresentar custos 
operacionais superiores ao esperado; 
• não conseguir vender sua produção adicional a preços atrativos; e 
• não ter os fundos suficientes, não conseguir contratar financiamento em condições viáveis para implementar 
os planos de crescimento. 

 
O atraso, custos inesperados ou não implementação de qualquer projeto de ampliação, modernização ou construção de 
novas instalações da Companhia poderá restringir seu crescimento e desenvolvimento futuros, o que pode prejudicar a 
sua situação financeira e os seus resultados operacionais. 
 
 

O crescimento futuro da Companhia poderá exigir o aporte de recursos adicionais, que poderão não estar 
disponíveis ou, caso disponíveis, poderão não ser em condições satisfatórias. Uma das opções para obtenção 
de capital adicional é por meio da emissão de valores mobiliários, podendo resultar na diluição da participação 
do acionista em seu capital social. 
 
A Companhia necessita de investimentos significativos a fim de implementar suas estratégias de crescimento, incluindo o 
Plano de Investimento (o qual demandará um dispêndio considerável de recursos para que seja finalizado tempestiva e 
satisfatoriamente). Nesse sentido, a Companhia pode precisar levantar recursos adicionais provenientes de emissão de 
valores mobiliários, de títulos de dívida ou de empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras ou ainda por 
meio da venda de ativos. A Companhia não pode assegurar a disponibilidade desses recursos adicionais ou, se 
disponíveis, que os mesmos estarão mobilizados em condições e montantes satisfatórios, ou ainda, que não será 
afetada por eventual redução na classificação de risco de crédito. A falta de acesso a tais recursos em condições e 
montantes satisfatórios poderá ter efeitos adversos nos resultados da Companhia, aumentar o seu custo de capital, 
prejudicar sua capacidade de implementar seu plano de investimento e sua estratégia de crescimento, assim como 
restringir o crescimento e desenvolvimento futuros e suas atividades. 
 
Caso a Companhia opte por captar recursos por meio de distribuição pública de ações ou valores mobiliários 
conversíveis em ações, que pode ser realizada com a exclusão do direito de preferência de seus acionistas, o preço de 
suas ações pode ser afetado e, ainda, resultar na diluição da participação do investidor em seu capital social 
 
 

A redução dos volumes de autoprodução de energia ou a não conquista de renovação das licenças 
governamentais para produção de energia nas usinas próprias poderá forçar a Companhia a aumentar a 
aquisição de energia no mercado, afetando sua situação financeira e seu resultado operacional.  
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A produção de energia na Companhia se dá principalmente por meio de 03 Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs) e 3  
termelétricas, que utilizam matéria-prima florestal como combustível. Por exemplo, a Unidade Papel SC – Campina da 
Alegria produziu, em 2017, aproximadamente 63,6% de sua demanda energética. Eventuais períodos de estiagem 
prolongados, diminuição na disponibilidade de matéria prima florestal ou a ocorrência de outros eventos que reduzam a 
capacidade da Unidade Papel SC gerar sua própria energia obrigará a Companhia a comprar energia no mercado spot, 
ou de curto prazo, cujos preços são normalmente mais elevados do que os contratados a longo prazo. Logo, eventual 
diminuição da autoprodução de energia da Unidade Papel SC gerará aumento de custos. 

A geração de energia elétrica da Companhia é desenvolvida nos termos de registros, concessões e autorizações 
concedidas pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”). Para mais detalhes sobre a geração de 
energia elétrica da Companhia, ver seção 7.5 deste Formulário de Referência. 
 
Até 19 de janeiro de 2015 era considerado um CGH com potência instalada de até 0,999 MW (999 KW).  Já uma PCH 
(Pequenas Centrais Hidrelétricas) poderia ter potência instalada de 1,0 MW (1.000 KW) até 30 MW (30.000 KW). A lei 
13.097 de 19 de janeiro de 2015, alterou a Potência instalada de um CGH para até 3,0 MW (3.000 KW), e como sendo 
PCH potência instalada a partir de 3,0 MW (3.000 KW) até 50 MW (50.000 KW). Em 17 de novembro de 2016 sob a lei 
13.360, foi considerado como CGH empreendimentos com potência instalada de até 5,0 MW (5.000 KW) e a partir deste 
valor e até 50 MW (50.000 KW) de potência instalada como sendo PCH’s (Pequenas Centrais Hidroelétrica).  
 
Devido esta nova legislação, em 15.09.2017 a Irani protocolou perante a ANEEL, pedido de registro, da sua antiga PCH 
Flor do Mato como sendo CGH de potência instalada de 4,8 MW (4.800 KW). Em 2018 a atual PCH Cristo Rei, seguirá o 
mesmo processo de registro perante a  ANEEL como sendo uma CGH de 2,55 MW (2.550 KW) Em 2021 quando inspira 
o prazo de outorga da PCH São Luiz de 2,0 MW (2.000 KW), está também sofrerá pedido de registro como CGH junto a 
Agência Nacional. 
 
Decisões desfavoráveis em processos (judiciais, arbitrais ou administrativos) podem afetar negativamente os 
resultados das operações, fluxos de caixa e situação financeira da Companhia.  
 
A Companhia figura como parte em diversos processos judiciais e administrativos que tratam de questões de natureza 
tributária, trabalhista, cível e ambiental. A Companhia provisiona valores para ações com chance de perda provável, não 
existindo provisionamento para as ações consideradas com chances de perda possível ou remota pelos assessores 
jurídicos internos e externos da Companhia. Uma ou mais decisões desfavoráveis à Companhia em qualquer processo 
judicial ou administrativo poderá ter efeito negativo sobre seus resultados. 
 
Além das provisões financeiras e dos custos com honorários advocatícios para a assessoria dessas causas, a 
Companhia pode se ver obrigada a oferecer garantias em juízo relacionadas a tais processos, o que pode vir a afetar 
adversamente sua capacidade financeira. Não há garantias de que as provisões serão suficientes para fazer face ao 
custo total decorrente de decisões adversas em demandas judiciais e administrativas. Para informações adicionais sobre 
os principais processos judiciais ou administrativos, vide o item 4.3 deste Formulário de Referência. 
 

O resultado de negociações sindicais pode não ser satisfatório para a Companhia, gerando potencial aumento 
de custo de mão de obra, possibilidade de greves ou paralisações. 
 
A maioria dos empregados da Companhia é representada por sindicatos. As relações de trabalho alteram-se 
periodicamente em razão das negociações coletivas que estão sujeitas a renegociações anuais e esporádicas. As 
negociações trabalhistas podem não ser concluídas com êxito ou em termos satisfatórios, o que pode resultar em 
aumento significativo do custo de trabalho, ou em paradas, ou perturbações no trabalho, que atrapalham as operações 
da Companhia. Greves e outras paralisações trabalhistas em quaisquer de suas operações podem afetar de maneira 
negativa a operação da Companhia, o prazo de conclusão e o custo de seus principais projetos. Estes aumentos de 
custos e paradas ou interrupções de trabalho podem afetar a Companhia de modo adverso. 
 
Além disso, a Companhia está sujeita a investigações periódicas e regulares por parte do Ministério do Trabalho e 
Emprego e do Ministério Público do Trabalho visando ao cumprimento das normas trabalhistas, incluindo as relativas à 
saúde e segurança no trabalho. Essas investigações podem resultar em multas e processos que podem afetar 
materialmente e adversamente os negócios, os resultados e as condições financeiras da Companhia.  
 
Por fim, a Companhia celebrou, junto ao com o Ministério Público do Trabalho, termos de ajustamento de conduta 
(“TAC”) e a inobservância das obrigações assumidas pela Companhia por meio da celebração dos TACs, poderá causar 
impacto adverso relevante na imagem, receitas e resultados operacionais da Companhia. Para informações sobre 
termos de ajustamento de conduta firmados pela Companhia, vide o item 4.7 deste Formulário de Referência. 
 

Os contratos de financiamento firmados pela Companhia incluem termos e condições importantes, algumas das 
quais objetivam manter os índices financeiros da Companhia. Qualquer inadimplência gerada a partir de 
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violação destes contratos pode ter efeitos materiais adversos sobre a Companhia. 
 
A Companhia é parte de diversos contratos de financiamento, e poderá incorrer em novos financiamentos, que exigem a 
manutenção de certos índices financeiros ou o cumprimento de outras cláusulas específicas. Estes contratos incluem 
limitações para, dentre outras: 

 
• pagar dividendos acima do dividendo mínimo obrigatório, conforme definido no Estatuto Social da 
Companhia e na Lei das Sociedades por Ações; e 
• manter níveis máximos de dívida líquida sobre EBITDA ou EBITDA Ajustado e mínimos de EBITDA ou 
EBTIDA Ajustado sobre despesas financeiras líquidas, conforme definido nos contratos. 
 

Em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017, não fomos capazes de atender alguns índices financeiros. Tais 
descumprimentos contratuais foram, contudo, perdoados pelos respectivos credores. A Companhia não pode garantir 
que seus credores voltarão a perdoar qualquer descumprimento contratual semelhante no futuro. Na hipótese de 
descumprimento de qualquer disposição dos referidos contratos, tornar-se-ão exigíveis os valores vincendos (principal, 
juros e multa) objeto dos respectivos contratos. Ainda, qualquer inadimplência dos termos dos contratos de 
financiamento, que não for pré-aprovada ou perdoada pelos credores relevantes, pode resultar em uma decisão por 
parte destes credores de acelerar o saldo em aberto da dívida. Isto, também, pode resultar na execução das garantias e 
no vencimento antecipado das dívidas de outros contratos de financiamento em virtude das provisões de inadimplências 
e aceleração cruzada. Os ativos e fluxos de caixa podem ser insuficientes para pagar o saldo em aberto total destes 
contratos de financiamento, na aceleração dos pagamentos após um evento de inadimplência. Ademais, a existência de 
limitações ao endividamento da Companhia poderá afetar a capacidade da Companhia de captar novos recursos 
necessários ao financiamento de suas atividades e de suas obrigações vincendas. A ocorrência de qualquer de tais 
eventos pode ter efeitos materiais adversos sobre a Companhia. Para mais detalhes sobre as restrições contidas nos 
contratos financeiros da Companhia, ver item 10.1 (f) deste Formulário de Referência. 
 
O endividamento consolidado da Companhia vai requerer que parte significativa de seu fluxo de caixa seja 
utilizada para o pagamento de principal e juros de dívidas. 
 
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo da dívida bruta da Companhia era de R$ 772.096 mil, dos quais R$ 154.905 mil 
(20,1%) representavam dívidas de curto prazo e R$ 617.191 mil (79,9%) representavam dívidas de longo prazo. Já a 
relação dívida líquida/EBITDA Ajustado era 4,29 em 31 de dezembro de 2015, 4,10 em 31 de dezembro de 2016 e 4,44 
em 31 de dezembro de 2017. Adicionalmente, Companhia poderá contratar novas dívidas no futuro e aumentar seu nível 
de endividamento. O nível do endividamento pode causar alguns riscos, tais como: 
 

• o pagamento do serviço das dívidas pode dificultar o pagamento de dividendos aos acionistas; e 
• limitação da flexibilidade da Companhia no planejamento ou reação a mudanças no seu negócio, incluindo 
limitações para fazer investimentos, podendo torná-la mais vulnerável no caso de uma desaceleração em seus 
negócios. 
 

Adicionalmente, elevações significativas nas taxas de juros acarretam um aumento das despesas futuras com encargos 
de dívida, o que poderá, por sua vez, reduzir a liquidez da Companhia e, consequentemente, a sua capacidade para 
honrar as suas obrigações. 
 
A Companhia pode ser afetada material e adversamente se as operações da estrutura de transporte, 
armazenamento, distribuição e portos que possui, ou utiliza, passarem por interrupções significativas. 
 
As operações da Companhia dependem da operação ininterrupta da estrutura de transporte, armazenamento, 
distribuição e portos que possui ou utiliza. Referidas operações podem ser parcial ou totalmente interrompidas, 
temporária ou permanentemente, como consequência de inúmeras circunstâncias que não estão no controle da 
Companhia, tais como: 
 

• desastres naturais ou catástrofes; 
• dependência do modal rodoviário;  
• greves  de caminhoneiros, aduaneiros e/ou portuários; 
• manifestações político-sociais; 
• problemas com tecnologia ou sistemas de comunicação; e  
• suspensão ou encerramento das concessões dadas à Companhia, aos seus sócios comerciais ou 
empreiteiros independentes relacionadas ao direito de prestação de um serviço específico. 
 

Qualquer interrupção significativa nestas operações, ou a incapacidade de transportar os produtos destas instalações 
(inclusive por meio de exportações), aos seus clientes, podem vir a causar impactos materiais adversos sobre a 

PÁGINA: 22 de 316

Formulário de Referência - 2018 - CELULOSE IRANI S.A. Versão : 4



4.1 - Descrição dos fatores de risco

 

 

 

Companhia. 
 

A atividade da Companhia apresenta riscos operacionais relevantes que se materializados podem resultar na 
paralisação parcial de suas atividades e impactar adversamente os seus resultados e condições financeiras. 
 
A Companhia tem suas operações sujeita a riscos associados à utilização e armazenamento de produtos químicos, bem 
como no tratamento e descarte de resíduos industriais. O manuseio e/ou falhas operacionais podem levar a ocorrência 
de vazamentos ou derramamento destes produtos, gerando impactos ambientais. O processo de fabricação utiliza 
diversos maquinários que estão sujeitos a desgastes decorrentes do tempo e da exposição a intempéries e a falhas 
mecânicas, podendo acarretar em paradas não programadas de produção com a necessidade de manutenções 
corretivas. Para a operacionalização da produção a Companhia utiliza caldeiras que na sua operação apresentam riscos 
de explosão, podendo ocasionar lesões corporais graves ou morte e destruição do ativo. Em caso de ocorrência dos 
eventos mencionados acima, a Companhia pode ser impactada com suspensão das operações, parada de produção 
com impactos negativos no faturamento e imposição de responsabilidade civil, incluindo obrigação de indenização a 
terceiros. 

A cobertura de seguro da Companhia pode ser insuficiente para cobrir suas perdas.  

A cobertura de seguro contratada pela Companhia pode ser insuficiente para cobrir as perdas em que ela possa incorrer. 
A Companhia possui seguros para cobrir danos causados em suas instalações causados por incêndio, responsabilidade 
de terceiros em geral de acidentes riscos operacionais e de transporte internacional e doméstico. A Companhia não 
mantém cobertura de seguros contra todos os riscos relacionados às suas florestas, tais como os causados pela seca, 
por incêndio, por pestes e por pragas. A ocorrência de sinistros que ultrapassem o valor segurado ou danos que não 
sejam cobertos pelos seguros contratados, pode acarretar custos adicionais inesperados e significativos à Companhia, 
afetando o seu resultado operacional e desempenho financeiro. Além disso, a Companhia não pode assegurar que será 
capaz de manter/renovar apólices de seguro a taxas comerciais razoáveis ou em termos aceitáveis no futuro. 

A perda de membros da alta administração da Companhia, ou a sua incapacidade de atrair e manter pessoal 

adicional para integrar seus quadros, pode ter um efeito adverso relevante sobre as suas atividades, situação 

financeira e resultados operacionais. 

A capacidade da Companhia de manter sua posição competitiva depende em larga escala dos serviços e desempenho 
de sua alta administração. A Companhia não pode garantir que terá sucesso em atrair e manter pessoal qualificado para 
integrar a sua alta administração e acompanhar o ritmo do seu crescimento. A perda dos serviços de qualquer dos 
membros da alta administração da Companhia ou a incapacidade de atrair e manter pessoal adicional para integrá-la, 
pode causar um efeito adverso relevante nas suas atividades, situação financeira e resultados operacionais. 

Condições econômicas e políticas governamentais podem afetar negativamente o desempenho financeiro e a 
demanda pelos produtos da Companhia.  
 
O cenário político do Brasil tem influenciado o desempenho da economia do país e crises políticas afetaram a confiança 
dos investidores e do público em geral. O governo brasileiro, frequentemente, altera as políticas monetária, tributária, 
tarifária e outras no objetivo de influenciar o curso da economia do Brasil. 
 
A maior parte das operações da Companhia é conduzida no Brasil. Logo, as condições financeiras e os resultados 
operacionais da Companhia dependem também das condições políticas e econômicas brasileiras. Consecutivamente, os 
negócios e os resultados operacionais podem ser negativamente afetados por fatores econômicos gerais, incluindo: 
 

• liquidez do capital interno e dos mercados de crédito; 
• paralisação e greve de diferentes setores da economia; 
• políticas que impactam na infraestrutura de logística no Brasil; 
• políticas tributárias; 
• outras alterações políticas, diplomáticas, sociais e econômicas que afetam o Brasil; e 
• inflação e taxas de câmbio e juros. 

 
A recente instabilidade econômica no Brasil causada pelo aumento da inflação, a desaceleração do crescimento do PIB 
e a incerteza sobre se o governo brasileiro vai conseguir promulgar as reformas econômicas necessárias para reduzir a 
deterioração das contas públicas e da economia, levaram a um declínio da confiança do mercado na economia brasileira 
e a uma crise no governo. 
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O desenvolvimento futuro de políticas do governo brasileiro e/ou incertezas sobre quando tais políticas e 
regulamentações podem ser implementadas estão fora do controle da Companhia e podem ocasionar em um efeito 
adverso. 
 
Além disso, em virtude da atual instabilidade política, há uma incerteza substancial sobre as políticas econômicas futuras 
e a Companhia não pode prever quais políticas serão adotadas pelo governo brasileiro e se essas políticas afetarão 
negativamente a economia, seus negócios ou sua condição financeira. A instabilidade política e econômica atual levou a 
uma percepção negativa da economia brasileira e um aumento na volatilidade no mercado de valores mobiliários 
brasileiro, que também podem afetar adversamente seus negócios e seus valores mobiliários. Qualquer instabilidade 
econômica recorrente e incertezas políticas podem afetar adversamente os negócios da Companhia.  
 
Uma redução contínua no crescimento econômico do país, do setor de consumo nacional ou do nível de 
atividade nos mercados em que a Companhia opera, pode afetar adversamente a demanda e o preço de seus 
produtos de modo a causar efeitos materiais adversos à Companhia. 
 
A demanda dos produtos da Companhia está diretamente relacionada à atividade econômica geral, em especial ao setor 
de consumo doméstico brasileiro. Uma redução contínua no crescimento econômico do país, do setor de consumo 
nacional ou do nível de atividade nos mercados em que a Companhia opera, pode afetar adversamente a demanda e o 
preço de seus produtos e causar efeitos materiais adversos à Companhia. A deterioração das condições econômicas 
brasileiras pode, dentre outras: 
 

• causar impactos negativos sobre a demanda de embalagens e papéis para embalagem papelão ondulado ou 
reduzir os preços de mercado dos produtos, o que pode resultar em uma redução contínua das vendas, lucros 
operacionais e fluxos de caixa da Companhia; 

• dificultar ou tornar custosos para a Companhia a obtenção de financiamento para suas operações, 
investimentos ou o refinanciamento de suas dívidas no futuro; 

• fazer com que os financiadores da Companhia dificultem ou encareçam a obtenção de quaisquer concessões 
técnicas ou outras em contratos de dívidas, à medida que a Companhia procure obtê-los no futuro; 

• prejudicar a situação financeira de alguns dos clientes, fornecedores ou contrapartes nos instrumentos 
derivativos da Companhia, aumentando as dívidas incobráveis dos clientes, ou o não desempenho por parte 
dos fornecedores ou contrapartes; e 

• reduzir o valor de alguns dos investimentos realizados pela Companhia. 
 

 
b) Com relação ao seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle 
Interesses dos acionistas controladores da Companhia podem conflitar com interesses de investidores. 
 
Os acionistas controladores, conforme identificados no item 15.1 (a) deste Formulário de Referência, têm poderes para, 
dentre outros, eleger a maioria dos membros do Conselho de Administração e, exceto por situações específicas 
previstas na Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social da Companhia, e observada a disciplina do conflito de 
interesses no exercício do direito de voto, determinar os resultados de qualquer deliberação que exija aprovação dos 
acionistas, incluindo operações com partes relacionadas, reorganizações societárias e alienações, e a época do 
pagamento de quaisquer dividendos futuros, observadas as exigências de pagamento do dividendo mínimo obrigatório 
impostas pela Lei das Sociedades por Ações. Os interesses dos acionistas controladores poderão não coincidir ou ser 
conflitante com os interesses dos demais acionistas, o que pode resultar em tomada de decisão menos favorável à 
Companhia do que aos acionistas controladores, prejudicando os negócios da Companhia, podendo gerar um impacto 
adverso em suas operações.  
 
Além disso, no curso normal dos negócios, a Companhia celebrou, e pretende continuar a celebrar, operações 
comerciais e financeiras com seus acionistas controladores ou sociedades a eles relacionadas, o que pode resultar em 
conflitos de interesse. Para uma descrição das operações com partes relacionadas, ver item 16 deste Formulário de 
Referência.  
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c) Com relação aos seus acionistas 
A Companhia pode não pagar dividendos aos acionistas titulares de suas ações. 
 
De acordo com seu estatuto social, a Companhia deve pagar aos seus acionistas 25% do seu lucro líquido anual 
ajustado sob a forma de dividendo obrigatório. O lucro líquido pode ser capitalizado, utilizado para compensar prejuízo ou 
então retido, conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, podendo não ser disponibilizado para pagamento de 
dividendos. A Companhia pode não pagar dividendos aos seus acionistas em qualquer exercício social caso (i) o lucro 
líquido seja capitalizado, utilizado para compensar prejuízo ou retido nos termos da Lei das Sociedades por Ações; (ii) o 
conselho de administração da Companhia informe à Assembleia Geral Ordinária que a distribuição é incompatível com a 
situação financeira da Companhia, suspendendo a distribuição obrigatória de dividendos em determinado exercício 
social; (iii) o fluxo de caixa e o lucro da Companhia, bem como a distribuição desse lucro sob a forma de dividendos, 
inclusive dividendos sob a forma de juros sobre o capital próprio, não ocorra, fazendo com que o dividendo mínimo 
obrigatório ultrapasse a parcela realizada do lucro líquido do exercício; e/ou (iv) existam restrições à distribuição de 
dividendos em contratos de financiamento celebrados pela Companhia. 
 
 
A volatilidade e a falta de liquidez do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a 
capacidade dos investidores de vender as ações de emissão da Companhia ao preço e na ocasião desejados. 
 
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil, envolve, com frequência, 
maior risco em comparação a outros mercados de valores mobiliários mundiais mais maduros, sendo tais investimentos 
considerados, em geral, de natureza mais especulativa. O mercado brasileiro de valores mobiliários é consideravelmente 
menor, menos líquido, mais volátil e mais concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários mundiais. 
Além disso, a volatilidade e a eventual falta de liquidez para o mercado das ações de emissão da Companhia poderão 
limitar consideravelmente a capacidade do investidor de vender as ações de emissão da Companhia ao preço e 
momento desejados, o que pode ter um efeito adverso relevante sobre a cotação das ações da Companhia. 
 

 
d) Com relação à suas controladas e coligadas 
Não existem riscos específicos em relação às controladas e coligadas da Companhia. 
 

 
e) Com relação a seus fornecedores 
 
Aumento nos preços ou falta de matérias-primas utilizadas pela Companhia, incluindo aparas, uma das 
principais matérias-primas, podem elevar o custo operacional e afetar adversamente a situação financeira e 
resultados operacionais da Companhia. 
 
As principais matérias-primas envolvidas no processo produtivo da Companhia são celulose (fibra virgem) e aparas de 
papelão (reciclado). Atualmente, a Companhia possui contratos de fornecimento de longo prazo com seus fornecedores. 
Variações nos preços da celulose, das aparas ou falta delas no mercado poderão aumentar os custos da Companhia e 
afetar adversamente sua situação financeira, rentabilidade e resultados operacionais. Adicionalmente, alterações na 
legislação tributária, com alteração de alíquotas de impostos ou criação de novos tributos que venham a encarecer as 
aparas de papelão, aumentando o custo do produto final que utiliza tal matéria prima, em valores mais elevados do que o 
mercado consumidor possa absorver, dificultando a comercialização dos produtos finais, ou diminuindo a lucratividade da 
Companhia, pode impactar negativamente as atividades, resultados operacionais e situação financeira da Companhia. 
 

Mudanças na qualidade de crédito dos fornecedores para os quais tenham sido efetuados adiantamentos podem 
causar um efeito adverso relevante sobre o valor dos ativos, patrimônio e resultados da Companhia. 
 
É prática corrente e eventualmente condição para atuação competitiva em diversos mercados onde a Companhia atua, a 
concessão de adiantamentos a fornecedores. Ao realizar adiantamentos aos seus fornecedores, a Companhia assume 
risco de inadimplência. Desta forma, mudanças no ambiente macroeconômico, nas condições específicas dos seus 
mercados de atuação, ou ainda problemas relacionados à gestão destes fornecedores, podem atrasar ou impedir o 
pagamento de tais valores à Companhia, impactando diretamente o valor dos seus ativos e capital de giro. 
 
Adicionalmente, existe risco de descasamento entre as taxas pagas sobre os recursos que a Companhia capta e as 
recebidas com relação ao crédito que concede aos seus fornecedores, pois nem sempre é possível equiparar os termos 
dos financiamentos que a Companhia contrata aos termos dos créditos que concede. 
 
Qualquer deterioração do risco de crédito de fornecedores ou descasamento entre as taxas e termos pelos quais a 
Companhia contrata e concede crédito poderá causar um efeito adverso relevante sobre a situação financeira e 
resultados operacionais da Companhia. 
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f) Com relação a seus clientes 
A Companhia está exposta a riscos relativos à venda a prazo aos clientes. 
 
A Companhia realiza vendas a prazo a seus clientes. Sendo assim, a Companhia está sujeita aos riscos normalmente 
associados a essa modalidade de venda, inclusive de inadimplência no pagamento de principal e juros. Desta forma, 
mudanças no ambiente macroeconômico, nas condições específicas dos seus mercados de atuação, ou ainda 
problemas relacionados à gestão destes clientes, podem atrasar ou impedir o pagamento de tais valores à Companhia, 
impactando diretamente o valor dos ativos e o capital de giro. 
 
Adicionalmente, desequilíbrios entre custo e vencimento dos recursos captados no mercado contra aqueles recursos a 
receber dos clientes poderão afetar de forma negativa e substancial seus resultados. 
 

Situações adversas na situação econômico-financeira de clientes que sejam, em conjunto ou isoladamente, 
representativos para a Companhia, podem causar um efeito adverso significativo nos resultados da Companhia. 
 
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, os 20 (vinte) maiores clientes da Companhia representaram 
19,56% de sua receita de venda de bens e/ou serviços (receita líquida de vendas), sendo que um único cliente 
representou 3,33% da receita de venda de seus bens e/ou serviços (receita líquida de vendas). O relacionamento da 
Companhia com seus clientes não envolve contratos de longo prazo e um ou mais destes clientes podem decidir adquirir 
produtos de concorrentes. Qualquer interrupção na relação da Companhia com estes ou outros clientes que sejam 
relevantes, ou qualquer redução na capacidade financeira de tais clientes, como consequência de situações 
imprevisíveis nos setores em que atuam, podem causar efeito adverso significativo nos seus resultados. A Companhia 
pode não receber de seus clientes os valores ou créditos devidos em virtude da venda de seus produtos, ou receber os 
pagamentos de tais créditos fora dos prazos estabelecidos. A inadimplência por parte dos clientes da Companhia, pode 
ter um efeito adverso significativo nos seus resultados. 
 

 
g) Com relação aos setores de atuação 
 
Os preços do papel e embalagens são sensíveis aos cíclicos econômicos e estão sujeitos a fatores que estão 
fora do controle da Companhia. A variação súbita de demanda e a variação negativa dos preços do papel e 
embalagens pode afetar adversamente as receitas e os resultados operacionais da Companhia. 
 
O desempenho do setor de papel para embalagens e embalagem papelão ondulado acompanha os ciclos econômicos, 
sendo influenciado principalmente pelos períodos de expansão e retração da economia mundial. A expansão da 
economia faz com que a demanda por papel e embalagens aumente e os estoques do produto diminuam, causando o 
aumento dos preços no mercado. Caso a Companhia não seja capaz de aumentar rapidamente sua capacidade de 
produção e satisfazer a demanda excedente de clientes, pode perder participação de mercado. Por outro lado, a retração 
da economia gera a diminuição da demanda pelo produto e o aumento dos estoques, resultando na redução dos preços 
praticados no mercado, diminuindo a receita de venda frente a um custo fixo que enfrenta barreiras para ser reduzido, 
como regulamentação do trabalho, ou contratos de trabalho e acordos governamentais prévios.  
 
Além disso, os preços praticados pela Companhia acompanham os preços internacionais de mercado, que são 
determinados pelo balanço de oferta e demanda, pela capacidade de produção global e pelas condições econômicas 
mundiais. Esses preços também podem ser afetados por flutuações das taxas de câmbio entre as moedas dos principais 
países produtores e consumidores, movimentações de estoques entre produtores e compradores, em função de 
expectativas de preços distintas ou, ainda, pelas estratégias de negócios adotadas por outros produtores, incluindo a 
disponibilidade de substitutos para os produtos da Companhia a preços mais competitivos. Todos esses fatores estão 
fora do controle da Companhia e podem ter um impacto significativo sobre a demanda por seus produtos e, 
consequentemente, sobre as margens operacionais, lucratividade e retorno sobre o capital investido. Condições 
econômicas desfavoráveis no Brasil ou no mundo refletidas podem reduzir significativamente o consumo dos produtos 
da Companhia. Flutuações de preços dos produtos ocorrem não só de ano para ano, mas também ao longo do ano 
como resultado da economia global e regional, condições, restrições de capacidade, aberturas e fechamentos de 
plantas, entre outros fatores. Um declínio no preço do papel no mercado internacional pode afetar negativamente a 
condição financeira e os resultados operacionais da Companhia. Caso a Companhia não seja capaz de ajustar o volume 
de produção em tempo hábil ou custo-eficiente em resposta a mudanças na demanda, sua condição financeira e 
resultados operacionais poderão ser adversamente afetados. 
 

O setor de papel e embalagem é altamente competitivo. A Companhia poderá perder participação de mercado 
caso não seja capaz de manter-se competitiva com relação aos seus principais concorrentes, afetando 
adversamente, portanto, sua condição financeira e resultados operacionais.  
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A Companhia sofre intensa concorrência em todos os segmentos em que atua. Alguns dos seus concorrentes são 
maiores e têm maior capacidade de produção e acesso ao mercado financeiro e de capitais a custos menores e prazos 
maiores do que aqueles disponíveis à Companhia, o que lhes confere vantagens competitivas. A Companhia também 
sofre a concorrência de diversos fabricantes de menor porte que atuam no mercado informal, o que lhes confere 
vantagens econômicas, pois seus custos são menores que aqueles incorridos pela Companhia. Não há garantias de que 
a Companhia conseguirá se manter competitiva nos mercados em que atua. Atualmente, os principais concorrentes são: 
Klabin, Westrock, International Paper, Trombini, Penha, Inpa, Adami, Ibéria e Bragagnolo. Caso a Companhia não seja 
capaz de manter sua posição em seus mercados de atuação, sua condição financeira e resultados operacionais poderão 
ser adversamente afetados.  
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h) Com relação à regulação do setor de atuação 
A Companhia pode ser afetada adversamente pela imposição e aplicação de regulamentos ambientais mais 
rígidos que exigiriam o dispêndio de fundos adicionais.  
 
A Companhia está sujeita a leis e regulamentos ambientais municipais, estaduais e federais brasileiros, que regem as 
emissões atmosféricas, descarga de efluentes, resíduos sólidos, odores e reflorestamento, manutenção de reserva legal 
e áreas de preservação permanente, entre outros, e precisa de autorizações, licenças e permissões governamentais para 
algumas de suas operações. Alterações nestas leis e regulamentos e/ou alterações nas políticas e procedimentos 
utilizados para executar as leis e regulamentos existentes podem afetar a Companhia de modo adverso. Ainda, nossas 
atividades estão sujeitas à renovação periódica de licenças ambientais, tanto florestais quanto industriais. 
 
Se a Companhia violar ou falhar ao cumprir estas leis, regulamentos e permissões, pode ser multada ou sancionada 
pelos órgãos governamentais, suas autorizações, licenças e permissões podem ser revogadas ou não renovadas e sua 
habilidade de operar suspendida ou afetada de modo adverso. Além disso, a não conformidade com estas leis, 
regulamentos e permissões pode resultar em sanções criminais e administrativas para a Companhia, seus 
administradores e seus empregados, além da obrigação de reparar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e 
a terceiros. 
 
Os regulamentos ambientais brasileiros aplicáveis a florestas são complexos por envolverem regulamentos federais, 
estaduais e municipais; as exigências e restrições podem variar entre esses órgãos públicos. É possível ainda que sejam 
criadas novas leis ou que as autoridades governamentais brasileiras imponham regulamentos adicionais mais rígidos que 
os atualmente implantados, ou busquem uma interpretação mais rígida das leis e regulamentos existentes, o que exigiria 
da Companhia o dispêndio de fundos adicionais para a conformidade ambiental ou limitaria sua habilidade de operar 
como atualmente o faz. Estas ações podem aumentar os custos associados à renovação das permissões e autorizações 
governamentais existentes ou à solicitação de novas permissões ou autorizações. Não há garantias de que estes fundos 
ou custos adicionais não serão materiais ou de que as permissões e autorizações governamentais existentes serão 
renovadas. Além disso, o não cumprimento das leis e regulamentos ambientais poderia restringir a capacidade da 
Companhia de obter financiamentos junto as instituições financeiras. Investimentos ambientais imprevistos poderão 
reduzir os recursos disponíveis para outros investimentos e afetar adversamente os resultados da Companhia de forma 
significativa. 
 
Alterações na legislação fiscal e tributária brasileira podem causar impactos adversos sobre os resultados da 
Companhia. 
 
O governo brasileiro frequentemente implementa alterações aos regimes fiscais que podem afetar a Companhia e seus 
clientes e fornecedores. Essas alterações incluem alterações nas alíquotas de imposto e, ocasionalmente, a aprovação 
de tributos temporários, cujas receitas são destinadas a fins governamentais previamente designados. 
 
Algumas destas alterações podem resultar em aumento no pagamento de impostos por parte da Companhia, o que pode 
afetar adversamente a lucratividade do setor, aumentar os preços dos produtos da Companhia, restringir sua capacidade 
de fazer negócios nos mercados-alvo e existentes e prejudicar seus resultados financeiros. Não há garantias de que a 
Companhia conseguirá manter o fluxo de caixa e lucratividade planejados após quaisquer aumentos nos impostos 
aplicáveis à Companhia e às suas operações. 
 
Modificações nas práticas contábeis adotadas no Brasil podem afetar adversamente os resultados da 
Companhia. 
 
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) possui e divulga uma agenda para aprovação de novos 
pronunciamentos contábeis, sobre a qual a Companhia não tem controle e que pode ser alterada. Dessa forma, a 
Companhia não pode prever quais serão os novos pronunciamentos contábeis a serem emitidos no futuro. Em razão 
disso, futuras demonstrações contábeis elaboradas pela Companhia poderão eventualmente vir a ser alteradas de 
maneira relevante em decorrência de diversos pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC e normatizados pela 
Comissão de Valores Mobiliários. 
 

 
i) Com relação aos países estrangeiros 
As exportações da Companhia estão sujeitas a riscos ligados a operações internacionais.  
 
A Companhia opera em mercados fora do Brasil, por meio de exportações de seus produtos, que representaram 18% e 
15% de sua receita de venda de bens e/ou serviços (receita líquida de vendas) em 2016 e 2017, respectivamente. Operar 
em diferentes regiões e países pode expor a Companhia a riscos políticos, econômicos e a diversos requisitos 
regulamentares estrangeiros que estão sujeitos a mudanças, cabendo destacar: (i) desvalorizações e outras mudanças 
cambiais; (ii) inflação; (iii) políticas de controle de câmbio; (iv) instabilidade social; (v) instabilidade de preços; (vi) 
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desabastecimento de energia; (vii) flutuações das taxas de juros; (viii) liquidez de capital doméstico; (ix) política fiscal; (x) 
políticas alfandegárias; (xi) alterações nas leis e regulamentações aplicáveis ao setor de atuação da Companhia e (xii) 
outros fatores políticos, diplomáticos sociais e econômicos que afetem os país para os quais a Companhia exporta seus 
produtos. Os efeitos desses e outros riscos semelhantes poderão, isoladamente ou em conjunto, afetar o negócio, a 
condição financeira e os resultados operacionais da Companhia, de maneira adversa e relevante. 
 
Os negócios da Companhia podem sofrer impactos negativos pelos riscos relacionados à celebração de 
operações de derivativos para fins de hedge. 
 
A Companhia celebrou, e pode de tempos em tempos, celebrar novas operações de derivativos de moeda e/ou juros 
para fins de hedge, em conformidade com a sua política de gestão financeira e de riscos. Sendo assim, a Companhia 
estaria exposta a alterações potenciais no valor de tais instrumentos derivativos. 

O valor justo destes instrumentos poderia aumentar ou diminuir antes de sua data de liquidação. Como resultado, a 
Companhia poderia incorrer em perdas não realizadas devido aos riscos desses fatores de mercado. Adicionalmente, a 
forma de contabilização dos instrumentos financeiros derivativos no Brasil está em constante evolução, e poderia ser 
modificada no futuro, levando a Companhia a alterar a sua forma de reconhecimento contábil destes instrumentos. 
 

A Companhia está sujeita a riscos regulatórios associados às suas operações internacionais. 
 
A Companhia está sujeita a leis e regulamentações internacionais em áreas como marcas registradas, patentes, e 
impostos. 
 
Adicionalmente, as leis e regulamentos ambientais, em certos países, podem ser mais rígidos que as leis e regulamentos 
do Brasil, causando um aumento de custos da Companhia para o cumprimento da legislação. Caso ocorra algum 
descumprimento, tal fato pode levar estes países a impor sanções relacionadas ao comércio com o Brasil ou para o setor 
de atuação da Companhia.  
 
Uma eventual incapacidade da Companhia de cumprir leis e regulamentos ambientais internacionais poderia impedi-la de 
buscar financiamentos de menor custo em organizações internacionais de desenvolvimento multilateral, ou relacionadas 
ao governo, o que pode condicionar futuros financiamentos de acordo com a conformidade da Companhia com as leis e 
regulamentos ambientais mais rígidos. 
 

 
j) Com relação a questões socioambientais 
 
Desastres naturais, condições climáticas desfavoráveis e seca podem afetar as florestas e os processos de 
fabricação significativa e negativamente.  
 
As instalações da Companhia estão localizadas em regiões que podem ser afetadas por desastres naturais, tais como 
raios, vendavais e outros, o que poderia causar a interrupção da operação, incêndio nas florestas, além de prejudicar ou 
destruir a infraestrutura das fábricas. Tais eventos podem exigir a realização de paradas de manutenção não previstas, 
reparos custosos, substituição de equipamento, replantação ou outros custos, os quais poderiam produzir um impacto 
negativo e material no desempenho financeiro da Companhia. Além disso, a Companhia pode ser afetada por escassez 
de água e implementação de políticas de racionamento de água causadas por condições de seca. Secas severas ou 
medidas governamentais de mitigação de escassez de água podem afetar as operações das unidades da Companhia, 
com consequente impacto adverso sobre seus negócios e resultados operacionais. 
 
Expropriação das áreas de plantio devido a movimentos sociais pode afetar o uso normal, danificar ou privar a 
Companhia do uso ou valor justo das suas propriedades. Qualquer dano efetivo ou perda dessas áreas de 
plantio pode afetar adversamente os resultados operacionais da Companhia.  
 
Aproximadamente 61% da madeira utilizada nos processos de produção da Companhia é fornecida por suas próprias 
operações florestais, que incluem áreas de plantio localizadas próximas às unidades industriais. O mercado de madeira 
no Brasil é limitado, já que a maioria dos produtores de celulose e papel utiliza a madeira extraída de suas áreas de 
plantio para consumo próprio. As áreas de plantio da Companhia estão sujeitas a ameaça de perda temporária da posse 
causada por invasão de posseiros ou grupos ativistas que defendem a reforma agrária e redistribuição de terras. A 
Companhia não pode assegurar que suas propriedades não estarão sujeitas a invasões ou ocupação por estes grupos. 
Uma invasão ou ocupação de terra pode prejudicar o uso normal das terras da Companhia e impactar nas operações 
industriais, tendo em vista que grande parte da madeira utilizada nos processos de produção é fornecida por suas 
próprias operações florestais, além de haver limitação do mercado de madeira o Brasil.  
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As terras da Companhia podem ainda estar sujeitas a desapropriação pelo governo brasileiro. Segundo a legislação 
brasileira, o governo federal pode desapropriar terras que não estejam em conformidade com sua "função social", um 
conceito fluido que inclui a exploração racional e adequada da terra, utilização adequada dos recursos naturais, 
preservação do meio ambiente, o cumprimento das leis trabalhistas, dentre outros. Se o governo brasileiro desapropriar 
qualquer das propriedades da Companhia, os resultados das suas operações podem ser adversamente afetados na 
medida em que a compensação do governo se mostre insuficiente. Além disso, a Companhia poderá ser forçada a 
aceitar títulos da dívida pública, que têm liquidez limitada, em vez de dinheiro como pagamento pelas terras 
desapropriadas. 
 
Portanto, qualquer dano efetivo sobre as áreas de plantio da Companhia, o que inclui a perda ou invasão de suas 
propriedades, pode afetar adversamente a situação financeira e os seus resultados operacionais. 
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4.2. Descrever, quantitativa e qualitativamente, os principais riscos de mercado a que a Companhia está 
exposta, inclusive em relação a riscos cambiais e a taxa de juros: 
 
A Companhia está sujeita aos riscos de mercado no curso normal de suas atividades. Os principais são: 
 
Risco de exposição cambial  
 
A moeda brasileira tem sofrido desvalorizações recorrentes com relação ao dólar norte-americano e outras moedas. O 
governo brasileiro utilizou diversas políticas cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, minidesvalorizações periódicas 
(durante as quais a frequência dos ajustes variou de diária a mensal), sistemas de mercado de câmbio flutuante, controles 
cambiais e mercado de câmbio duplo com intervenções pelo Banco Central na compra e venda de moeda estrangeira. De 
tempos em tempos, houve flutuações significativas da taxa de câmbio entre o Real e o Dólar e outras moedas. Por 
exemplo, em 31 de dezembro de 2015 a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar era de R$3,90 para cada dólar, R$3,26 em 
31 de dezembro de 2016 e R$3,31 em 31 de dezembro de 2017. Não se pode garantir que o Real não sofrerá depreciação 
ou apreciação em relação ao Dólar novamente. 
 
Um quadro de instabilidade cambial poderá causar um efeito relevante e adverso nos resultados da Companhia. As 
desvalorizações do Real em relação ao Dólar e a outras principais moedas estrangeiras podem criar pressões inflacionárias 
adicionais no Brasil e acarretar aumentos das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a economia brasileira como 
um todo e, consequentemente, a Companhia. Desvalorizações do Real podem causar aumento de gastos com despesas 
financeiras e custos operacionais, uma vez que a Companhia possui obrigações de pagamento relativas a financiamentos 
indexados à variação de moedas estrangeiras.  
 
A Companhia mantém operações no mercado externo expostas às mudanças nas cotações de moedas estrangeiras. Em 
31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, essas operações apresentaram exposição passiva líquida conforme o quadro 
abaixo.  
 

 
 
Tomando como base a média das exportações realizadas em cada um dos exercícios, para fazer frente à exposição 
cambial total líquida consolidada em moeda estrangeira nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 2015, 2016 
e 2017 seriam necessários 48, 29 e 30 meses de exportações, respectivamente. 
 
A Companhia identificou os principais fatores de risco que podem gerar prejuízos para as suas operações com instrumentos 
financeiros. Com isso, desenvolvemos uma análise de sensibilidade, conforme determinado pela Instrução CVM n° 475, 
que requer que sejam apresentados dois cenários com deterioração de 25% e 50% da variável de risco considerada, além 
de um cenário base. Estes cenários poderão gerar impactos no resultado e no patrimônio líquido, conforme descrito abaixo: 

1 – Cenário base: para a definição do cenário base a cotação do dólar utilizada pela Companhia segue as projeções do 
mercado futuro B3 para a próxima divulgação (31 de março de 2018). 

2 – Cenário adverso: deterioração de 25% da taxa de câmbio em relação ao nível projetado em 31 de março de 2018. 

3 – Cenário remoto: deterioração de 50% da taxa de câmbio em relação ao nível projetado em 31 de março de 2018. 

 

Dados consolidados (em R$ mil) 

31.12.17 31.12.16 31.12.15

Contas a receber 27.508        20.062        19.405        

Bancos conta vinculada 6.188          13.537        19.722        

Adiantamento de clientes (346)            (139)            (443)            

Fornecedores (395)            (335)            (1.106)         

Empréstimos e financiamentos (346.437)     (372.431)     (508.596)     

Exposição líquida (313.482)     (339.306)     (471.018)     
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Esta análise de sensibilidade tem como objetivo mensurar o impacto das mudanças nas variáveis de mercado de câmbio 
sobre cada instrumento financeiro da Companhia. Cabe lembrar que foram utilizados os saldos constantes em 31 de 
dezembro de 2017 como base para projeção de saldo futuro. O efetivo comportamento dos saldos de dívida respeitará seus 
respectivos contratos, assim como os saldos de contas a receber e a pagar poderão oscilar pelas atividades normais da 
Companhia e de suas controladas. Não obstante, a liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá 
resultar em valores diferentes dos estimados devido à subjetividade que está contida no processo utilizado na preparação 
dessas análises. A Companhia procura manter as suas operações de empréstimos e financiamentos, expostos à variação 
cambial, com pagamentos líquidos anuais equivalentes ou inferiores aos recebimentos provenientes das suas exportações. 
Desta forma a Companhia busca proteger seu fluxo de caixa das variações do câmbio, e os efeitos dos cenários acima, se 
realizados, não deverão gerar impactos relevantes no seu fluxo de caixa. 
 
Risco de taxas de juros e índice de inflação sobre operações financeiras  
 
O governo brasileiro exerce influência significativa sobre a economia brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura 
econômica e política brasileira, poderá vir a causar um efeito adverso relevante nas atividades da Companhia. A política 
macroeconômica adotada pelo governo brasileiro pode contribuir para incerteza econômica no Brasil e causar flutuações 
nas taxas de juros e inflação nacionais, que poderão afetar adversamente a Companhia em função da existência de ativos 
e passivos indexados à variação das taxas SELIC, CDI e do índice IPCA.  
 
A Companhia pode ser impactada por alterações adversas nas taxas de juros. Esta exposição ao risco de taxas de juros se 
refere, principalmente, à mudança nas taxas de juros de mercado que afetem passivos e ativos da Companhia indexados 
pela taxa TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo do BNDES), CDI (Taxa de juros dos Certificados de Depósitos 
Interbancários), SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia), LIBOR (London Interbank Offered Rate), EURIBOR 
(The Euro Interbank Offered Rate) e ECM (Encargos da Cesta de Moedas). 
 
A alta das taxas de inflação poderá gerar um aumento na taxa de juros interna impactando diretamente no custo de 
captação de recursos da Companhia, bem como no seu custo de financiamento, de modo a elevar o custo de serviço de 
dívidas da Companhia expressas em reais, acarretando, deste modo, um lucro líquido menor para a Companhia. 
 
A análise de sensibilidade calculada para o cenário base, cenário adverso e cenário remoto, sobre os contratos de 
empréstimos e financiamentos que tem base de juros indexados está representada conforme abaixo: 

1 – Cenário base: para a definição do cenário base o CDI e SELIC utilizados pela Companhia seguem as projeções do 
mercado futuro B3  para a próxima divulgação (31 de março de 2018). A TJLP é extraída do BNDES. Para LIBOR, 
EURIBOR e EMC são utilizadas as taxas da data de elaboração da análise. 

2 – Cenário adverso: correção de 25% das taxas de juros em relação ao nível projetado para 31 de março de 2018. 

3 – Cenário remoto: correção de 50% das taxas de juros em relação ao nível projetado para 31 de março de 2018. 

 

Cenário base Cenário adverso Cenário remoto

Operação Saldo 31.12.17 Ganho (perda) Ganho (perda) Ganho (perda)

U$$ Taxa R$ Taxa R$ Taxa R$

Ativos

  Contas a receber e Bancos conta vinculada 10.186                   3,33          233               4,16     8.715                  5,00 17.194              

Passivos

  Fornecedores e Adiantamento de clientes (224)                       3,33          (5)                  4,16     (192)                    5,00 (378)                  

  Empréstimos e financiamentos (104.727)                3,33          (2.393)           4,16     (89.600)               5,00 (176.779)           

Efeito líquido (2.165)           (81.077)               (159.963)           

A Companhia mantém Hedge natural de fluxo de caixa sobre exportações no montante de US$ 95.255, que pela prática contábil não é considerado para fins desta análise de sensibilidade.
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Riscos de crédito 
 
As vendas financiadas da Companhia são administradas através de política de qualificação e concessão de crédito. Os 
créditos de liquidação duvidosa estão adequadamente cobertos por provisão para fazer face às eventuais perdas na 
realização destes. As contas a receber de clientes estão compostas por um grande número de clientes de diferentes 
setores e áreas geográficas. Uma avaliação contínua do crédito é realizada na condição financeira das contas a receber e, 
quando apropriado, a Companhia solicita uma cobertura de garantia de crédito aos seus clientes. As renegociações de 
clientes em sua maioria estão amparadas por contratos de confissão de dívida, garantias de maquinas, equipamentos e 
imóveis, além de aval na pessoa física, garantindo o valor da divida. Qualquer deterioração do risco de crédito de clientes 
ou descasamento entre as taxas e termos pelos quais a Companhia contrata e concede crédito poderá causar um efeito 
adverso relevante sobre a situação financeira e resultados operacionais da Companhia. 
 
Adicionalmente, a Companhia está exposta ao risco de crédito com relação às aplicações financeiras que compõe o grupo 
Caixa e Equivalentes de Caixa. As mesmas são planejadas para atender as demandas de fluxo de caixa da Companhia, e a 
administração assegura-se de que as aplicações sejam realizadas em instituições financeiras de relacionamento estável, 
através da aplicação da política financeira que determina a alocação do caixa, sem limitações, em: 
 
i) Títulos públicos de emissão e/ou co-obrigação do Tesouro Nacional; 
ii) CDBs nos bancos de relacionamento estável da Companhia; 
iii) Debêntures de emissão dos bancos de relacionamento estável da Companhia; e 
iv) Fundos de investimento de renda fixa de perfil conservador. 
 
O quadro abaixo demonstra os recursos de caixa, equivalentes de caixa aplicados pela Companhia em instituições 
financeiras, classificando os montantes de acordo com a classificação nacional da agências de rating S&P e Fitch Rating 
das instituições financeiras: 

 
É vedada a aplicação de recursos em renda variável. 
 
Risco de liquidez 
 
A Administração monitora o nível de liquidez considerando o fluxo de caixa esperado, que compreende caixa, aplicações 
financeiras, fluxo de contas a receber e a pagar, e pagamento de empréstimos e financiamentos. A política de gestão de 
liquidez envolve a projeção de fluxos de caixa nas moedas utilizadas e a consideração do nível de ativos líquidos 
necessários para alcançar essas projeções, o monitoramento dos índices de liquidez do balanço patrimonial em relação às 
exigências reguladoras internas e externas e a manutenção de planos de financiamento de dívida. 

O quadro abaixo demonstra o vencimento dos passivos financeiros contratados pela Companhia, onde os valores 
apresentados incluem o valor do principal e dos juros pré-fixados incidentes nas operações, calculados utilizando-se as 
taxas e índices vigentes na data de 31 de dezembro de 2017 e os detalhes do prazo de vencimento esperado para os 
ativos financeiros não derivativos não descontados, incluindo os juros que serão auferidos a partir desses ativos. Muito 
embora a Companhia apresente as análises dos vencimentos somente dos passivos financeiros, a informação sobre ativos 

Operação

Indexador Saldo 31.12.17 Taxa % a.a R$ Taxa % a.a R$ Taxa % a.a R$

Caixa e equivalentes de caixa

CDB CDI 70.158            6,63% (144)              8,29% 775                     9,95% 1.694            

Captações

Capital de Giro CDI (361.749)        6,63% 1.026            8,29% (5.515)                 9,95% (12.055)         

BNDES TJLP (41.650)          6,75% 104               8,44% (599)                    10,13% (1.302)           

Finame TJLP (5.184)            6,75% 13                 8,44% (75)                      10,13% (162)              

Finame SELIC (489)               6,64% 2                   8,30% (7)                        9,96% (15)                

Finame ECM (151)               4,32% -                5,40% (2)                        6,48% (4)                  

Financiamento Moeda Estrangeira Libor 3M (319.332)        1,81% (370)              2,26% (1.815)                 2,72% (3.261)           

Financiamento Moeda Estrangeira Euribor 6M (3.426)            0,00% -                0,00% -                      0,00% -                

Efeito Líquido no Resultado 631               (7.238)                 (15.105)         

Cenário remoto

Ganho (Perda)

Cenário base

Ganho (Perda)

Cenário adverso

Ganho (Perda)

Consolidado

31.12.17 Agência

Rating  nacional AA- (br) 4.037          S&P

Rating  nacional A+ (br) 31.283        S&P

Rating  nacional AA+ (br) 32.538        Fitch

67.858        
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financeiros não derivativos é necessária para compreender a gestão do risco de liquidez da Companhia, uma vez que ela é 
gerenciada com base em ativos e passivos líquidos.  
 
Dados Consolidados (em R$ mil) 

 

 
 
Os valores incluídos acima para instrumentos pós-fixados ativos e passivos financeiros não derivativos estão sujeitos à 
mudança, caso a variação nas taxas de juros pós-fixadas difira dessas estimativas apuradas no final do período do 
relatório. 

A Companhia tem acesso a linhas de financiamento cujo valor total não utilizado no final do período do relatório é de R$ 
50.000, e que aumenta proporcionalmente na medida em que os empréstimos e financiamentos forem liquidados. A 
Companhia espera atender às suas outras obrigações a partir dos fluxos de caixa operacional e dos resultados dos ativos 
financeiros a vencer. 

 
Qualquer deterioração do risco de liquidez da Companhia poderá causar um efeito adverso relevante sobre sua situação 
financeira e seus resultados operacionais. 
 
Risco Político 
 
Brasil 
 
Exceto pelas vendas no exterior, todas as operações da Companhia são conduzidas no Brasil. Assim, as condições 
financeiras e resultados operacionais da Companhia dependem também das condições políticas e econômicas brasileiras. 
Os negócios, condição financeira e resultados operacionais podem ser adversamente afetados por mudanças nas políticas 
governamentais, bem como por fatores econômicos gerais, incluindo: 
 
• liquidez do capital interno e dos mercados de crédito; 
• disponibilidade de mão de obra qualificada; 
• políticas que impactam na infraestrutura de logística no Brasil; 
• política fiscal; 
• outras alterações políticas, diplomáticas, sociais e econômicas que afetam o Brasil; e 
• inflação. 
 
Historicamente, o cenário político do Brasil tem influenciado o desempenho da economia do país e crises políticas afetaram 
a confiança dos investidores e do público em geral. Além disso, em virtude da atual instabilidade política, há uma incerteza 
substancial sobre as políticas econômicas futuras. O desenvolvimento futuro de políticas do governo brasileiro e/ou 
incertezas sobre quando tais políticas e regulamentações podem ser implementadas estão fora do controle da Companhia e 
podem ocasionar em um efeito adverso para a Companhia. Além disso, o governo brasileiro tenta impedir a ocorrência de 
condições anormais de mercado, tais como especulação nos preços de fornecimento e na taxa de câmbio, intervindo 
frequentemente na economia brasileira e ocasionalmente realizando alterações significativas nas políticas e 
regulamentação.  
 
Outros Países 
 
Acontecimentos políticos, econômicos e sociais e a percepção de riscos em outros países podem ter um impacto adverso 
sobre o mercado de valores mobiliários brasileiros, inclusive os valores mobiliários de emissão da Companhia.  
 
O mercado de valores mobiliários brasileiro é influenciado em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado 
de outros países. A reação dos investidores aos acontecimentos em um país pode levar à volatilidade dos mercados de 
capitais de outros países. 
 
A economia brasileira é também afetada por condições de mercado e econômicas internacionais em geral, especialmente 
os acontecimentos nos Estados Unidos. Os preços das ações negociadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão, por exemplo, 

Consolidado

2018 2019 2020 2021 acima 2022

Passivos

Fornecedores 82.951         -               -               -             -               

Empréstimos e financiamentos 199.227       239.258       189.109       154.955     99.445         

Outros passivos 331              -               -               -             -               

282.509       239.258       189.109       154.955     99.445         
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são tradicionalmente sensíveis a flutuações nas taxas de juros dos Estados Unidos e ao comportamento das principais 
bolsas norte-americanas. Esses fatores podem ter um efeito adverso sobre o preço de mercado das ações de emissão da 
Companhia e poderá dificultar o acesso ao mercado de valores mobiliários e ao financiamento de suas atividades no futuro, 
em termos aceitáveis, ou podem impedir que a Companhia receba algum tipo de financiamento. 
 
Risco de Inflação 
 
O Brasil tem também historicamente experimentado altas taxas de inflação. A inflação, bem como os esforços do governo 
para combatê-la, tiveram efeitos negativos significativos na economia brasileira, principalmente antes de 1995. As taxas de 
inflação foram de 10,7% em 2015, 6,3% em 2016 e 2,9% em 2017, de acordo com Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). Os custos de caixa e despesas operacionais da Companhia são substancialmente feitos em 
Reais e tendem a aumentar com a inflação brasileira, uma vez que os fornecedores e prestadores de serviços da 
Companhia geralmente aumentam os preços para refletir a desvalorização da moeda. A inflação, as ações de combate à 
inflação e a especulação pública sobre possíveis medidas adicionais também podem contribuir significativamente para a 
incerteza econômica no Brasil e, consequentemente enfraquecer a confiança dos investidores no Brasil, influenciando, 
assim, a capacidade da Companhia de acessar os mercados financeiros e de capitais. A Companhia pode, também, não ter 
capacidade de repassar para seus clientes a inflação verificada em seus custos e despesas. 
 
Risco de Redução do Crescimento Econômico 
 
A demanda dos produtos da Companhia está, diretamente, relacionada à atividade econômica geral, em especial ao setor 
de consumo doméstico brasileiro. Uma redução contínua no crescimento econômico do país, do setor de consumo nacional 
ou do nível de atividade nos mercados em que a Companhia opera, pode afetar a demanda e o preço de seus produtos de 
modo adverso e causar efeitos materiais adversos à Companhia. A deterioração das condições econômicas brasileiras 
pode, entre outras coisas: 
 
• causar impactos negativos sobre a demanda de embalagem papelão ondulado e papéis para embalagens ou reduzir os 
preços de mercado dos produtos, o que pode resultar em uma redução contínua das vendas, lucros operacionais e fluxos 
de caixa da Companhia; 
• dificultar ou tornar custosos para a Companhia a obtenção de financiamento para suas operações, investimentos ou o 
refinanciamento de suas dívidas no futuro; 
• fazer com que os financiadores da Companhia dificultem ou encareçam a obtenção de quaisquer concessões técnicas 
ou outras em contratos de dívidas, à medida que a Companhia procure obtê-los no futuro; 
• prejudicar a situação financeira de alguns dos clientes, fornecedores ou contrapartes nos instrumentos derivativos da 
Companhia, aumentando as dívidas incobráveis dos clientes, ou o não desempenho por parte dos fornecedores ou 
contrapartes; 
• reduzir o valor de alguns dos investimentos realizados pela Companhia; e prejudicar a viabilidade financeira dos 
seguros contratados pela Companhia. 
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4.3. Processos judiciais, administrativos e arbitrais em que a Companhia ou suas controladas são partes, são 
relevantes para seus negócios e não estão sob sigilo:  
 
A Companhia ou suas controladas figuram como parte em processos administrativos e judiciais relacionadas a matérias 
tributária, cível, trabalhista e ambiental. Todas as ações em que a Companhia ou suas controladas figuram como parte são 
oriundas do curso normal dos seus negócios. 
 
O valor da contingência de cada processo pode não corresponder ao valor provisionado, tendo em vista a metodologia de 
definição de provisionamento utilizada. Para o provisionamento, o prognóstico dos processos é classificado em “provável”, 
“possível” ou “remoto”, conforme a estimativa de perda de cada demanda, considerando-se as ações nas quais a 
Companhia e suas controladas figuram no pólo passivo. São provisionados valores apenas para ações em que a 
Companhia e suas controladas constam no pólo passivo e que sejam classificadas como perda provável. Nas ações onde a 
Companhia e suas controladas constam no pólo ativo pode haver a condenação no pagamento de sucumbência no caso de 
improcedência da respectiva ação. Essa classificação é feita após análise dos fatos e fundamentos alegados na peça 
processual inicial, dos argumentos de defesa e provas produzidas, do pleito deduzido em face da situação fática e de 
direito, da posição jurisprudencial dominante em casos análogos, além da opinião dos advogados internos e externos 
responsáveis pela condução de cada processo. 
 
Na opinião da Diretoria, a Companhia mantém provisão suficiente em seus balanços referentes a perdas decorrentes de 
litígios com base na probabilidade estimada dessas perdas. Abaixo seguem, de forma sintética, as matérias discutidas nos 
processos administrativos e judiciais da Companhia e suas controladas.   
 
I) Tributários 
 
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia e suas controladas figuravam no polo ativo em 45 processos tributários sendo 
44 judiciais e 1 administrativo. Por se tratarem de questões de direitos a créditos tributários, não é possível mensurar o 
valor total envolvido. Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia e suas controladas figuravam no polo passivo em 46 
processos tributários nas esferas administrativas e judiciais. O valor total envolvido nas demandas passivas representava, 
em 31 de dezembro de 2017, o montante de R$ 81.757 mil, para os quais é mantida provisão de R$ 1.126 mil, segundo 
prognóstico dos assessores jurídicos da Companhia. Os processos aqui informados incluem os descritos no item 4.6 abaixo 
(causas repetitivas ou conexas, I - Tributárias). Segue abaixo o detalhamento de algumas ações que a Companhia entende 
serem relevantes: 
 
I.I) Execução Fiscal nº 5001467-40.2016.4.04.7203:  O processo tem por objeto a cobrança de valores referentes a 
compensação de tributos federais referente às suas operações com créditos de Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI), originado pelo Processo administrativo nº. 11080.009905/2006-12. Segue breve descrição de tal execução: 
 
Execução Fiscal nº 5001467-40.2016.4.04.7203 (Proc. Adm. nº 11080.009905/2006-12) 

Juízo  1ª Vara Federal de Joaçaba/SC 
Instância 1ª Instância Judicial 
Data de instauração 30/05/2016 
Partes no processo Exequente: União – Fazenda Nacional 

Executada: Celulose Irani S.A. 
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Valor atual da causa: R$ 5.822 mil.  

Principais fatos Principais fatos: Trata-se de Execução Fiscal de Inscrição em dívida ativa do processo 
administrativo nº 11080.009905/2006-12, no qual o objeto era a compensação, por 
parte da Ré, de tributos federais referente às suas operações com créditos de IPI.  
 
Andamento processual: O suposto débito foi inscrito em dívida ativa e ajuizada a 
respectiva execução fiscal. Após ter sido devidamente citada, a Companhia garantiu o 
judicialmente o suposto débito e opôs os respectivos Embargos à Execução Fiscal, 
que aguarda julgamento. 
  

Chance de perda: Possível 
Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Em caso de perda do processo, a Ré deverá pagar os valores envolvidos, o que 
poderá afetar adversamente a sua situação financeira e os seus resultados 
operacionais. 

 
 
I.II) Execução Fiscal nº 2004.72.03.001555-8: O processo tem por objeto a cobrança de valores referentes a contribuição 
previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção de empresas agroindustriais. 
Segue breve descrição de tal execução: 

PÁGINA: 36 de 316

Formulário de Referência - 2018 - CELULOSE IRANI S.A. Versão : 4



4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

 

 

 

 
Execução Fiscal nº 2004.72.03.001555-8  

Juízo  1ª Vara da Justiça Federal de Joaçaba/SC 
Instância 1ª Instância 
Data de instauração 15/10/2004 
Partes no processo Autora: Procuradoria da Fazenda Nacional – INSS 

Ré: Celulose Irani S.A. 
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Valor atual da causa: R$ 5.890 mil  

Principais fatos Principais fatos: Trata-se de execução fiscal movida pela Autora visando à cobrança de 
valores referentes à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente 
da comercialização da produção da Ré. 
 
Andamento processual: Após a citação, a Ré ofereceu bens em garantia da execução, os 
quais foram aceitos. Em 11/10/2004, a Ré apresentou embargos à execução, que 
suspendeu o processo. Na mesma data, a Ré moveu ação anulatória junto ao Poder 
Judiciário visando anular a cobrança de tributos requerida nesta execução fiscal. 
 
A referida ação anulatória foi distribuída sob o nº 2005.71.00.002527-8, tendo o sido julgada 
procedente, determinando a anulação do referido crédito tributário. Diante dessa sentença, 
a União interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado provimento pelo TRF da 4ª Região. 
 
Em face a essa decisão, a Companhia interpôs Recurso Extraordinário, o qual foi recebido 
pelo STF e atualmente se encontra aguardando julgamento. 
 
Diante disso, a presente execução fiscal resta suspensa até o julgamento da ação ordinária 
nº 2005.72.00.002527-8. 
 

Chance de perda: Possível 
Análise do impacto em caso 
de perda do processo 

Em caso de perda do processo, a Ré deverá pagar os valores envolvidos, o que poderá 
afetar adversamente a sua situação financeira e os seus resultados operacionais. 

 
 
I.III) Processos administrativos nº 11080.013.972/2007-12 e 11080.013.973/2007-67: Os processos tem por objeto a 
cobrança de supostos créditos indevidos de Contribuições (COFINS e PIS). Segue breve descrição de tal processo: 
 
Processo Administrativo nº 11080.013.972/2007-12  

Juízo  Secretaria da Receita Federal de Porto Alegre/RS 
Instância 2ª Instância Administrativa (Conselho de Contribuintes) 
Data de instauração 14/01/2008 
Partes no processo Autora: Receita Federal do Brasil 

Ré: Celulose Irani S.A.  
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Valor atual da causa: R$ 4.872 mil 

Principais fatos Principais fatos: Trata-se de notificação fiscal que discute a legitimidade de créditos 
referentes à apuração da contribuição da COFINS. 
 
Andamento processual: Em 14/01/2008, a Ré apresentou Manifestação de 
Inconformidade contra a notificação recebida. Em 07/10/2011, a referida Manifestação 
de Inconformidade foi julgada improcedente. No dia 21/10/2011, apresentou Recurso 
Voluntário junto ao Conselho de Contribuintes, o qual foi julgado improcedente.  
 
Diante disso, a Companhia interpôs Recurso Especial, o qual aguarda julgamento 
 

Chance de perda: Possível 
Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Em caso de perda do processo, a Ré deverá pagar os valores envolvidos, o que poderá 
afetar adversamente a sua situação financeira e os seus resultados operacionais. 

 
 
Processo Administrativo nº 11080.013.973/2007-67  

Juízo  Secretaria da Receita Federal de Porto Alegre/RS 
Instância 2ª Instância Administrativa (Conselho de Contribuintes) 
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Data de instauração 14/01/2008 
Partes no processo Autora: Receita Federal do Brasil 

Ré: Celulose Irani S.A.  

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Valor da causa: R$ 973 mil 

Principais fatos Principais fatos: Trata-se de notificação fiscal que discute a legitimidade de créditos 
referentes à apuração das contribuições do PIS/PASEP. 
 
Andamento processual: Em 14/01/2008, a Ré apresentou Manifestação de 
Inconformidade contra a notificação recebida. Em 07/10/2011, a referida Manifestação 
de Inconformidade foi julgada improcedente. Diante disso, a Companhia interpôs, no dia 
21/10/2011, Recurso Voluntário junto ao Conselho de Contribuintes, o qual aguarda 
julgamento.  
 
Em atendimento à Resolução 3401-000.646 da 4ª Câmara/ 1ª Turma Ordinária da 
terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o 
processo em epígrafe foi baixado em diligência para aguardar o desfecho na esfera 
administrativa das lides instauradas em relação aos processos 11080.001780/2005-00; 
11080.001788/2005-68 e 11080.001787/2005-13. 
 

Chance de perda: Possível 
Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Em caso de perda do processo, a Ré deverá pagar os valores envolvidos, o que poderá 
afetar adversamente a sua situação financeira e os seus resultados operacionais. 

 
 
I.IV) Processos administrativos nº 11080.014.747/2008-84 e 11080.014.746/2008-30: Os processos tem por objeto a 
cobrança de suposta insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL por estimativa referente ao ano-calendário de 2003. 
Segue breve descrição de tal processo: 
 
Processo Administrativo nº 11080.014.747/2008-84  

Juízo  Secretaria da Receita Federal de Porto Alegre/RS 
Instância 2ª Instância Administrativa (Conselho de Contribuintes) 
Data de instauração 19/01/2009 
Partes no processo Autora: Receita Federal do Brasil 

Ré: Celulose Irani S.A.  
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Valor atual da causa: R$ 2.460 mil 

Principais fatos Principais fatos: Trata-se de Notificação Fiscal, na qual se discute suposta 
insuficiência de recolhimento de IRPJ por estimativa referente ao ano-calendário de 
2003. 
 
Andamento processual: Em 19/01/2009, a Ré apresentou Impugnação contra a 
notificação recebida. Em 14/05/2010, a referida Impugnação foi julgada 
improcedente. Diante disso, a Companhia interpôs, no dia 15/06/2010, Recurso 
Voluntário junto ao Conselho de Contribuintes que foi julgado improcedente. 
 
Diante disso, a Companhia interpôs Recurso Especial, o qual aguarda julgamento.  
  

Chance de perda: Possível 
Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Em caso de perda do processo, a Ré deverá pagar os valores envolvidos, o que 
poderá afetar adversamente a sua situação financeira e os seus resultados 
operacionais. 

 
 
Execução Fiscal nº 5042523-71.2016.4.04.7100 (Proc. Adm. nº 11080.014.746/2008-30) 

Juízo  1ª Vara Federal de Joaçaba/SC 
Instância 1ª Instância Judicial 
Data de instauração 26/08/2016 
Partes no processo Exequente: União 

Executada: Celulose Irani S.A.  
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Valor atual da causa: R$ 643 mil 
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Principais fatos  
Principais fatos: Trata-se de Execução Fiscal de Inscrição em dívida ativa do 
processo administrativo nº 11080.014.746/2008-30, no qual o objeto era cobrança 
de suposto débito referente a CSLL.  
 
Andamento processual:  O suposto débito foi inscrito em dívida ativa e ajuizada a 
respectiva execução fiscal. Após ter sido devidamente citada, a Companhia garantiu 
o judicialmente o suposto débito e opôs os respectivos Embargos à Execução 
Fiscal, que aguarda julgamento. 
 

Chance de perda: Possível 
Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Em caso de perda do processo, a Ré deverá pagar os valores envolvidos, o que 
poderá afetar adversamente a sua situação financeira e os seus resultados 
operacionais. 

 

I.V) Processo administrativo nº 11080.730311/2014-84: O processo tem por objeto discussão sobre o não reconhecimento 
de suposta receita de IRPJ e CSLL decorrente da utilização do PF/BCN nos programas de Parcelamento da Lei 11.941/09. 
Segue breve descrição de tal processo: 
 
Processo Administrativo nº 11080.730311/2014-84 

Juízo  Secretaria da Receita Federal de Joaçaba/SC 
Instância Delegacia de Julgamento de Porto Alegre/RS 
Data de instauração 11/11/2014 
Partes no processo Autora: Secretaria da Receita Federal 

Ré: Celulose Irani S.A. 
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Valor atual da causa: R$ 8.489 

Principais fatos Principais fatos: Trata-se de processo administrativo movido pela Autora referente 
ao não reconhecimento de suposta receita decorrente da utilização do PF/BCN nos 
programas de Parcelamento da Lei 11.941/09.  
 
Andamento processual: Em 11/11/2014, a Companhia recebeu a referida 
notificação fiscal, tendo apresentado impugnação no dia 08/12/2014, que foi julgada 
procedente, cancelando integralmente o Auto de Infração.  
 
Tendo em vista que a decisão proferida foi contra a União, atualmente aguarda 
julgamento do Recurso de Ofício. 
 

Chance de perda: Possível 
Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Em caso de perda do processo, a Ré deverá pagar os valores envolvidos, o que 
poderá afetar adversamente a sua situação financeira e os seus resultados 
operacionais. 

 

 

I.VI) Execução Fiscal nº 0900097-10.2013.8.24.0055: O processo tem por objeto a cobrança de supostos créditos indevidos 
de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na aquisição de produtos acabados com fim específico 
para exportação, originado do Processo administrativo nº 1070000001253. Segue breve descrição de tal processo: 
 
Processo Judicial nº 0900097-10.2013.8.24.0055 

Juízo  Comarca de Rio Negrinho – Estado de Santa Catarina 
Instância Vara de Execuções Fiscais do Estado - Rio Negrinho 
Data de instauração 02/09/2014 
Partes no processo Autora: Estado de Santa Catarina  

Ré: Celulose Irani S.A. 
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Valor atual da causa: R$ 16.130 mil 
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Principais fatos Principais fatos: Trata-se de execução fiscal, originada pelo processo administrativo nº 
1070000001253, visando à cobrança de supostos créditos indevidos de ICMS na 
aquisição de produtos acabados com fim específico para exportação utilizados pela Ré. 
 
Andamento processual: O suposto débito foi inscrito em dívida ativa e ajuizada a 
respectiva execução fiscal. Após ter sido devidamente citada, a Companhia garantiu o 
judicialmente o suposto débito e opôs os respectivos Embargos à Execução Fiscal, que 
aguarda julgamento. 
   

Chance de perda: Possível 
Análise do impacto em caso 
de perda do processo 

Em caso de perda do processo, a Ré deverá pagar os valores envolvidos, o que poderá 
afetar adversamente a sua situação financeira e os seus resultados operacionais.  

 
 
 
I.VII) Execução Fiscal nº 218.13.000741-8: O processo tem por objeto a cobrança de valores referentes a supostos créditos 
indevidos do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) na aquisição de produtos utilizados no processo produtivo 
das Unidades Industriais instaladas no Estado de Santa Catarina. Segue breve descrição de tal execução: 
 
Execução Fiscal nº 0000741-71.2013.8.24.0218 

Juízo  Vara única da Comarca de Catanduvas/SC 
Instância 1ª Instância Judicial 
Data de instauração 31/05/2013 
Partes no processo Autora: Estado de Santa Catarina 

Ré: Celulose Irani S.A.  
Valores, bens ou direitos envolvidos Valor atual da causa: R$ 16.029 mil 
Principais fatos Principais fatos: Trata-se de cobrança judicial de suposto débito envolvendo 

utilização de supostos créditos indevidos do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias (ICMS) na aquisição de produtos utilizados no processo produtivo das 
Unidades Industriais instaladas no Estado de Santa Catarina.  
 
Andamento processual: O suposto débito foi inscrito em dívida ativa e ajuizada a 
respectiva execução fiscal. Após ter sido devidamente citada, a Companhia 
garantiu o judicialmente o suposto débito e opôs os respectivos Embargos à 
Execução Fiscal, que aguarda julgamento. 
 

Chance de perda: Possível 
Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Em caso de perda do processo, a Ré deverá pagar os valores envolvidos, o que 
poderá afetar adversamente a sua situação financeira e os seus resultados 
operacionais. 

 
 
I – VIII - Execução Fiscal nº 0900011-64.2015.8.24.0218: O processo tem por objeto a cobrança de valores referentes a 
supostos créditos indevidos do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) na aquisição de produtos utilizados no 
processo produtivo das Unidades Industriais instaladas no Estado de Santa Catarina. Segue breve descrição de tal 
execução: 
 
Execução Fiscal nº 0900011-64.2015.8.24.0218  

Juízo  Vara única da Comarca de Catanduvas/SC 
Instância 1ª Instância Judicial 
Data de instauração 12/07/2015  
Partes no processo Autora: Estado de Santa Catarina 

Ré: Celulose Irani S.A.  
Valores, bens ou direitos envolvidos Valor atual da causa: R$ 4.510 mil 
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Principais fatos Principais fatos: Trata-se de cobrança judicial de suposto débito envolvendo 
utilização de supostos créditos indevidos do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias (ICMS) na aquisição de produtos utilizados no processo produtivo das 
Unidades Industriais instaladas no Estado de Santa Catarina.  
 
Andamento processual: Diante da improcedência das defesas administrativas 
interpostas pela Companhia, houve a inscrição em dívida ativa e ajuizamento da 
respectiva execução fiscal. 
 
Após ter sido citada da execução fiscal, a Companhia peticionou requerendo a 
conversão dos bens imóveis oferecidos em caução na Ação Cautelar nº 0300284-
29.2014.8.24.0218. Atualmente aguarda decisão acerca do referido pedido, para 
então apresentar os respectivos Embargos à Execução.  

Chance de perda: Possível 
Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Em caso de perda do processo, a Ré deverá pagar os valores envolvidos, o que 
poderá afetar adversamente a sua situação financeira e os seus resultados 
operacionais. 

 
 
II) Trabalhistas 
 
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia e suas controladas eram partes passivas em 219 processos trabalhistas. O 
valor total pedido nessas demandas do polo passivo perfazia o montante aproximado de R$ 110.869 mil, sendo que, 
considerando a experiência dos advogados da Companhia, bem como as provas produzidas nos autos e o posicionamento 
jurisprudencial de cada pedido, o valor estimado e atualizado dessas demandas é de R$ 20.701 mil. Em 31 de dezembro de 
2017, está provisionado, contabilmente, o montante de R$ 6.832 mil referente às ações trabalhistas para as quais a 
estimativa de perda foi classificada como provável, segundo prognóstico dos assessores jurídicos da Companhia. Os 
processos aqui informados incluem os descritos no item 4.6 abaixo (causas repetitivas ou conexas, II - Trabalhistas). Da 
totalidade desses processos, destacam-se pela sua relevância as reclamatórias abaixo detalhadas, as quais possuem 
chance de perda provável ou possível.  
 
 
Reclamação Trabalhista nº 0031500-20.2009.5.02.0089 

Juízo  89ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP 
Instância 1ª Instância 
Data de instauração 13/02/2009 
Partes no processo Autor: L.S.O. 

Ré: Celulose Irani S.A.  
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Valor da causa: R$ 94.212.33 

Principais fatos Principais fatos: Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada e 
reinserção no plano de assistência médica. Na opinião dos advogados da Companhia, o 
valor estimado e atualizado do processo é de R$ 47.606,00. 
 
Andamento processual: A presente demanda foi julgada parcialmente procedente para 
reinserção do reclamante no plano de saúde. Diante disso, o Reclamante interpôs recurso 
de agravo de petição, o qual foi julgado parcialmente procedente para aplicação de multa 
pela exclusão indevida do reclamante do plano de saúde. Atualmente encontra-se em fase 
recursal.  

Chance de perda: Provável  
Análise do impacto em 
caso de perda do 
processo 

Em caso de perda do processo, a Ré deverá pagar os valores da condenação para a 
Autora, o que poderá afetar adversamente a sua situação financeira e os seus resultados 
operacionais. 

 
Reclamação Trabalhista nº 1000926-26.2013.5.02.0422 

Juízo  2ª Vara do Trabalho de Santana de Parnaíba/SP 
Instância 2ª Instância 
Data de instauração 15/03/2013 
Partes no processo Autora: W. S. D. 

Réus: Celulose Irani S.A. 
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Valor da causa: R$ 1.844 mil  
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Principais fatos Principais fatos: Trata-se de reclamação trabalhista objetivando retificação CTPS, diferenças 
salariais, horas extras, horas de sobreaviso, e cesta básica. Na opinião dos advogados da 
Companhia, o valor estimado e atualizado do processo é de R$ 155 mil. 
 
Andamento processual: A presente demanda foi julgada parcialmente procedente. Atualmente 
encontra-se em fase recursal, os Recursos de Revista foram denegados. As partes 
protocolaram Agravos de Instrumento pela decisão denegatória do Recurso de Revista, os 
quais estão aguardando julgamento no TRT. 
 

Chance de perda: Provável 
Análise do impacto em 
caso de perda do 
processo 

Em caso de perda do processo, a Ré deverá pagar os valores da condenação para a Autora, 
o que poderá afetar adversamente a sua situação financeira e os seus resultados 
operacionais 

 
 
Reclamação Trabalhista nº 0000458-49.2013.5.02.0044 

Juízo  44ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP 
Instância 1ª Instância 
Data de instauração 26/02/2013 
Partes no processo Autor: J.R.S. 

Ré: Celulose Irani S.A.  
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Valor da causa: R$ 2.230 mil 

Principais fatos Principais fatos: Trata-se de reclamação trabalhista visando danos morais, pensão vitalícia, 
plano de saúde, dano estético e multa art. 467 da CLT. 
 
Andamento processual: Na presente demanda, foi realizado acordo judicial no valor líquido 
de R$ 170 mil, o qual foi integralmente quitado, demonstrado através de petição protocolada 
nos autos em 30/11/2017. Aguarda arquivamento. 
 

Chance de perda: Remota 
Análise do impacto em 
caso de perda do 
processo 

Em caso de perda do processo, a Ré deverá pagar os valores da condenação para a 
Autora, o que poderá afetar adversamente a sua situação financeira e os seus resultados 
operacionais. 

Reclamação Trabalhista nº 0002137-35.2012.5.03.0095 

Juízo  Vara do Trabalho de Santa Luzia/MG 
Instância 2ª Instância 
Data de instauração 11/12/2012 
Partes no processo Autor: E.C.N. 

Ré: Celulose Irani S.A.  
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Valor da causa: R$ 1.953 mil 

Principais fatos Principais fatos: Trata-se de reclamação trabalhista visando: Estabilidade sindical; Horas 
extras; Verbas rescisórias; Adicional noturno; Adicional de insalubridade; Danos morais; 
Juros e correção monetária. Na opinião dos advogados da Companhia, o valor estimado e 
atualizado do processo é de R$ 65 mil. 
 
Andamento processual: A presente demanda foi julgada parcialmente procedente em 02 de 
maio de 2014. Atualmente aguarda julgamento do Recurso de Revista interposto pela 
Reclamada.   
 

Chance de perda: Provável 
Análise do impacto em 
caso de perda do 
processo 

Em caso de perda do processo, a Ré deverá pagar os valores da condenação para a 
Autora, o que poderá afetar adversamente a sua situação financeira e os seus resultados 
operacionais. 

 
Reclamação Trabalhista nº 0002550-15.2016.5.12.0012 

Juízo  Vara do Trabalho de Joaçaba/SC 
Instância 1ª Instância 
Data de instauração 30/11/2016 
Partes no processo Autor: R.M.A. 

Ré: Celulose Irani S.A.  
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Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Valor da causa: R$ 2.210 mil 

Principais fatos Principais fatos: Trata-se de reclamação trabalhista visando: Pensão mensal vitalícia; 
indenização por danos estéticos; indenização por danos materiais/patrimoniais; indenização 
por danos morais; despesas com tratamentos médicos, cirúrgicos, fisioterápicos e 
hospitalares, presentes e futuros; lucros cessantes; constituição de capital. Na opinião dos 
advogados da Companhia, o valor estimado e atualizado do processo é de R$ 103 mil. 
 
Andamento processual: Após Laudo Médico indicando que as incapacidades do autor não 
possuem nexo causal com os serviços desempenhados na Irani, foi realizada audiência de 
instrução. Aguarda-se julgamento. 
 

Chance de perda: Possível 
Análise do impacto em 
caso de perda do 
processo 

Em caso de perda do processo, a Ré deverá pagar os valores da condenação para a 
Autora, o que poderá afetar adversamente a sua situação financeira e os seus resultados 
operacionais. 

 
Reclamação Trabalhista nº 01368-2007-012-12-00-4 

Juízo  Vara do Trabalho de Joaçaba/SC 
Instância 3ª Instância 
Data de instauração 09/11/2007 
Partes no processo Autor: E.S.B. 

Ré: Celulose Irani S.A.  
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Valor da causa: R$ 1.281 mil 

Principais fatos Principais fatos: Trata-se de reclamação trabalhista visando: Indenização por danos 
materiais (pensão vitalícia ou parcela única); dano moral; despesas médicas e hospitalares 
futuras; FGTS; assistência judiciária gratuita; honorários advocatícios. Na opinião dos 
advogados da Companhia, o valor estimado e atualizado do processo é de R$ 696 mil. 
 
Andamento processual: Trata-se de um caso envolvendo doença ocupacional (hérnia de 
disco) onde a segunda turma do TST entendeu ser irrelevante a existência de concausa, 
bem como o percentual de incapacidade estabelecido pelo perito, nos casos de aposentado 
por invalidez. Fixando a pensão mensal no montante integral da remuneração, a ser pago 
em parcela única. Além disso, houve condenação em danos morais (R$ 5.000,00), 
pagamento de despesas médicas futuras e recolhimento do FGTS do período de 
afastamento. 
 
Foi interposto em dezembro de 2017, agravo interno em embargos de declaração em 
embargos à SDI em RR interposto em face da decisão denegatória de Recurso 
Extraordinário.  
Apesar de ter conhecido do agravo, entendeu o TST que o recurso apresentado era 
manifestamente inadmissível, incidindo a multa prevista no artigo 1021, §4º do NCPC, 
equivalente a R$ 1.657,46.  Está em fase de execução da condenação. 
 

Chance de perda: Provável 
Análise do impacto em 
caso de perda do 
processo 

Em caso de perda do processo, a Ré deverá pagar os valores da condenação para a 
Autora, o que poderá afetar adversamente a sua situação financeira e os seus resultados 
operacionais. 

 
Reclamação Trabalhista nº 1000622-45.2017.5.02.0015 

Juízo  15ª Vara do Trabalho de Santo Paulo/SP 
Instância 1ª Instância 
Data de instauração 17/04/2017 
Partes no processo Autor: F.F.L. 

Ré: Celulose Irani S.A.  
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Valor da causa: R$ 2.491 mil 

Principais fatos Principais fatos: Trata-se de reclamação trabalhista visando: Dano moral e Material; bem 
como garantia de emprego. Na opinião dos advogados da Companhia, o valor estimado e 
atualizado do processo é de R$ 1.000 mil. 
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Andamento processual: Realizada a perícia médica, o processo aguarda sentença. 
 

Chance de perda: Possível 
Análise do impacto em 
caso de perda do 
processo 

Em caso de perda do processo, a Ré deverá pagar os valores da condenação para a 
Autora, o que poderá afetar adversamente a sua situação financeira e os seus resultados 
operacionais. 

 
Reclamação Trabalhista nº 0012106-90.2015.5.15.0077 

Juízo  Vara do Trabalho de Indaiatuba/SP 
Instância 1ª Instância 
Data de instauração 29/07/2015 
Partes no processo Autor: M.L.G.C. 

Ré: Celulose Irani S.A.  
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Valor da causa: R$ 1.585 mil 

Principais fatos Principais fatos: Trata-se de reclamação trabalhista visando: Liminarmente o 
estabelecimento da assistência médica, sob pena de multa diária, além do reconhecimento 
de doença profissional (perda auditiva, tendinite) com o pagamento dos danos morais 
correspondentes, diferenças salariais pelo acúmulo de função e adicional de insalubridade, 
pensão mensal até o reestabelecimento do estado de saúde. Na opinião dos advogados da 
Companhia, o valor estimado e atualizado do processo é de R$ 105 mil. 
 
Andamento processual: Está em fase instrutória, aguardando a realização de perícia 
médica. 
 

Chance de perda: Possível 
Análise do impacto em 
caso de perda do 
processo 

Em caso de perda do processo, a Ré deverá pagar os valores da condenação para a 
Autora, o que poderá afetar adversamente a sua situação financeira e os seus resultados 
operacionais. 

 
III) Processos Cíveis 
 
III.I - Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia e suas controladas eram partes no polo passivo em 40 processos cíveis. 
O valor total envolvido e atualizado nessas demandas perfaz o montante de R$ 5.963 mil. Em 31 de dezembro de 2017, 
está provisionado, contabilmente, o montante de R$ 1.716 mil, referente às ações cíveis para as quais a estimativa de 
perda foi classificada como provável, segundo prognóstico dos assessores jurídicos da Companhia. Da totalidade desses 
processos, destaca-se pela sua relevância a ação indenizatória abaixo detalhada, a qual possui chance de perda provável. 
 
Ação Indenizatória nº 1591996 

Juízo  17ª Vara Cível de Curitiba/PR  
Instância 2ª Instância 
Data de instauração 01/02/1996 
Partes no processo Autora: R.H. S/C Ltda. 

Ré: Celulose Irani S.A. 
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Valor da causa: R$ 898 mil 

Principais fatos Principais fatos: Trata-se de ação indenizatória movida pela Autora visando receber 
diferença de comissões pagas durante o período em que prestou serviços de 
representação comercial para a Ré. 
 
Andamento processual: Foi proferida sentença condenando a Ré ao pagamento do valor 
de R$ 898 mil, o qual foi impugnado e aguarda decisão. Paralelamente, a Autora está 
executando provisoriamente a sentença.  
 

Chance de perda: Provável 
Análise do impacto em caso 
de perda do processo 

Em caso de perda do processo, a Ré deverá pagar os valores da condenação para a 
Autora, o que poderá afetar adversamente a sua situação financeira e os seus resultados 
operacionais 
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

 

 

 

IV) Processos Ambientais 
 
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia e suas controladas eram partes no polo passivo em 4 processos (2 processos 
judiciais 2 processos administrativos) envolvendo questões ambientais. O valor total envolvido nessas demandas perfaz o 
montante é de R$ 3.180 mil, para os quais não há provisão. 
 
A Companhia figura no polo passivo da Ação Civil Pública nº 5021435-84.2010.404.7100, que discute suposto dano 
ambiental causado em consequência de suas atividades, visando à condenação da Companhia a reparar tais danos a que 
deu causa, por meio de projeto ambiental previamente aprovado pelo IBAMA ou pagamento de indenização pecuniária. 
Segue breve descrição de tal processo: 
 
Ação Civil Pública nº 5021435-84.2010.404.7100 

Juízo  Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Porto Alegre/RS 
Instância 1ª Instância 
Data de instauração 24/09/2010 
Partes no processo Autor: Instituto Curicaca 

Interessados: Estado do Rio Grande do Sul e Inst. Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade – ICMBIO 
MPF: Ministério Público Federal 
Réus: HGE – Geração de Energia Sustentável S.A. (“HGE”), Fundação Estadual de 
Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler (“FEPAM”), Agência Nacional de Energia 
Elétrica (“ANEEL”) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (“IBAMA”) 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Valor da causa: R$ 2.979 mil. 

Principais fatos Principais fatos: A presente ação tem como objetivo principal a suspensão da licença 
ambiental de empreendimento de geração de energia eólica sobre as dunas do 
balneário Salinas, em Cidreira/RS (Parque Eólico Complexo Cidreira), a qual foi 
concedida pela FEPAM. Alega o Autor que tal região é um dos últimos locais desse 
Estado onde ainda estaria preservada toda a sequência de formação de ambientes 
costeiros com animais e plantas associadas. 
 
Nesse contexto, a HGE – Geração de Energia Sustentável S.A. teve sua Licença 
Prévia nº 1237/2009 suspensa em razão de liminar concedida no âmbito da Ação 
Cautelar nº 2009.71.00.0033645-9, situação que permanece até o presente momento. 
Todas as Licenças Ambientais e processos de licenciamento ambiental para o local 
onde se pretende construir o Parque Eólico da Cidreira estão suspensos até decisão 
judicial em contrário.  
 
Andamento processual: Contestada a ação por todos os réus, no dia 09/03/2012 a juíza 
proferiu despacho determinando a manifestação do Autor acerca das contestações e, 
depois, fosse intimado o Ministério Público para apresentar seu parecer.  
 
No dia 09/04/2012 o autor apresentou sua manifestação, e no dia 24/04/2012 o MPF 
protocolou seu parecer. A MM Juíza manteve a liminar que proíbe a construção do 
parque eólico. Em face dessa decisão, a HGE interpôs recurso de Agravo de 
Instrumento o qual foi julgado improcedente. Diante disso, a Companhia opôs 
Embargos de Declaração que foram rejeitados. Com isso, foi interposto Recurso 
Especial, que está pendente de julgamento no STJ. 
 
O processo prosseguiu no primeiro grau, sendo determinada a intimação do ICMBio, 
União e Município de Cidreira para informar se têm interesse na criação de uma 
Unidade de Conservação na área. O ICMBio e a União disseram não ter interesse e o 
Município não se manifestou. O juiz converteu o julgamento em decisão determinando 
a realização de perícia, a fim de verificar a possibilidade ou não de a área objeto da lide 
sofrer intervenção (para instalação de parque eólico). A HGE opôs Embargos de 
Declaração, os quais não foram julgados visto que prejudicados, após os 
esclarecimentos solicitados. Impugnados os valores dos honorários periciais, sobreveio 
a informação de que o perito designado não poderá efetuar a perícia, assim o processo 
aguarda nova designação de perito técnico. 

Chance de perda: Possível 
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

 

 

 

Análise do impacto em caso 
de perda do processo 

No caso de ser julgada procedente ocorrerá a impossibilidade de construção do 
empreendimento Parque Eólico Cidreira.  

 
 
 
4.3.1 Provisões para os processos descritos no item 4.3. 
 
Para os processos tributários, descritos no subitem I do item 4.3, há provisões de R$ 1.126 mil em 31 de dezembro de 
2017; 
Para os processos trabalhistas, descritos no subitem II do item 4.3, há provisões de R$ 6.832 mil em 31 de dezembro de 
2017; 
Para os processos cíveis, descritos no subitem III do item 4.3, há provisões de R$ 1.716 mil em 31 de dezembro de 2017; 
Para o processo ambiental, descrito no subitem IV do item 4.3, não há provisões em 31 de dezembro de 2017. 
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam

administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores

 

 

 

4.4. Processos judiciais, administrativos e arbitrais em que a Companhia ou suas controladas são partes, não 
estão sob sigilo e cujas partes contrárias são administradores ou ex-administradores, controladores ou ex-
controladores ou investidores do emissor ou de seus controladores:  
 
A Companhia figura em 1 (duas) ação na qual a parte contrária é um ex-administrador, estando polo ativo, conforme tabela 
abaixo.  
 
Ação Indenizatória nº 055.11.000825-6 (Nº CNJ:0000825-47.2011.5.24.0055) 

Juízo  Vara Única de Rio Negrinho/SC 
Instância 1ª Instância 
Data de instauração 28/04/2011 
Partes no processo Autora: Celulose Irani S.A. 

Ré: C.J. (ex-diretora da Companhia) 
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Valor da causa R$ 5.671mil. 

Principais fatos Principais fatos: Trata-se de ação indenizatória movida pela Autora visando à 
condenação da Ré ao pagamento de indenização referente a atos por ela praticados 
durante o seu período como diretora da Autora.  
 
Andamento processual: Processo encontra-se concluso para sentença, após a 
apresentação de alegações finais apenas pela Irani.   
 

Chance de perda: Possível 
Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Em caso de perda do processo, a Autora não receberá a indenização pretendida e 
ainda deverá arcar com as verbas de sucumbência. 

 
 
4.4.1 Provisões para os processos descritos no item 4.4. 
 
Para os processos informados no item 4.4 não há provisões em 31 de dezembro de 2017.   
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4.5 - Processos sigilosos relevantes

 

 

 

4.5. Impactos em caso de perda e valores envolvidos em processos sigilosos relevantes em que a Companhia 
ou suas controladas são parte e que não tenham sido divulgados nos itens 4.3 e 4.4 acima: 
 
Não há processos sigilosos relevantes em que a Companhia ou suas controladas são parte. 
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto

 

 

 

 
 
4.6. Processos judiciais, administrativos e arbitrais repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas 
jurídicas semelhantes, em que a Companhia ou suas controladas são partes, que não estão sob sigilo e em 
conjunto são relevantes para seus negócios:  
 

a) Valores envolvidos 
b) Prática do emissor ou de sua controlada que causou tal contingência 

 
I. Tributárias 

 

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia e suas controladas eram parte em 7 processos administrativos e judiciais, que 
discutem créditos de ICMS apropriado pela Unidade Industrial da Companhia localizada no Estado de Santa Catarina, 
totalizando R$ 39.490 mil, para os quais não existem provisões.  
 
Em relação aos processos acima mencionados: 5 estão na esfera judicial e aguardam julgamento em 1ª Instância, sendo 
que todos estão judicialmente garantidos; 2 na esfera administrativa que aguarda julgamento da respectiva Manifestação de 
Inconformidade. Os processos aqui descritos estão contemplados na informação apresentada no item 4.3 “I” (Tributários) 
acima. 
  
II. Trabalhistas 

 

Todas as reclamações trabalhistas em que a Companhia é parte em 31 de dezembro de 2017 estão contempladas no item 
4.3 (II) acima, as quais tem por objeto a condenação da Companhia ao pagamento de verbas trabalhistas supostamente 
devidas e não pagas, tais como horas extras, adicionais, danos morais e acidentes de trabalho. 
 
 
4.6.1 Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.6. 
 
Para os processos tributários, descritos no subitem I do item 4.6, não há provisões; 
Para os processos trabalhistas a provisão já está informada no item 4.3.1. 
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4.7 - Outras contingências relevantes

 

 

 

4.7. Outras contingências relevantes: 
 
 
A Companhia possui, além das 219 ações trabalhistas informadas no item 4.3 em que figura no polo passivo, 3 Termos de 
Compromisso de Ajustamento de Conduta (“TAC”) com o Ministério Público do Trabalho, firmados após fiscalização e 
apontamento de supostas irregularidades atinentes a contratação de terceiros (prestadores de serviços) e ao 
descumprimento por estes prestadores da legislação trabalhista, principalmente, com relação às normas de saúde, 
medicina e segurança no ambiente de trabalho. O TAC firmado em 09.05.2007 decorre do Procedimento Investigatório nº 
454/2005 e tem por objeto a obrigação por parte da Companhia de verificar e fiscalizar, quando firmar contrato com outra 
empresa, que esta garanta a observância da legislação trabalhista, especialmente as normas atinentes à saúde, medicina e 
segurança no trabalho, sob pena de multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento do TAC. Adicionalmente, por 
meio do TAC firmado em 29.03.2010 decorrente do Procedimento Investigatório nº 002666.2009.04.000/0, a Companhia se 
comprometeu a (i) primarizar a atividade de extração de resina nas propriedades da Companhia ou do grupo econômico, 
especialmente em relação aos trabalhadores envolvidos na extração de resinas de pinus eliotis, abstendo-se 
definitivamente de terceirizar essas atividades; (ii) adotar diversas medidas de modo a cumprir, também, com as normas de 
saúde, medicina e segurança do trabalho, por exemplo, disponibilizar locais para refeição e boas condições de conforto e 
higiene, bem como abrigos que protejam os trabalhadores contra intempéries durante as refeições, manter alojamentos em 
quantidade suficiente e em condições de utilização pelos trabalhadores e fornecer nos alojamentos instalações sanitárias 
em boas condições; (iii) não aliciar, recrutar ou transportar trabalhadores para trabalhar em locais diversos das suas 
origens; e (iv) ser responsável solidariamente pelo pagamento das verbas rescisórias, danos morais individuais e coletivos 
resultantes da constatação de trabalho em condição análoga à de escravo (trabalho forçado, condições degradantes ou 
jornada exaustiva) nas suas propriedades ou do grupo econômico, em futuras fiscalizações, mesmo que as atividades 
estejam sendo executadas por terceiros (prestadores de serviços), tanto na atividade de extração de resina, como no corte 
de madeira, sob pena de multa pelo descumprimento das obrigações, que poderão variar de R$ 5 mil a R$ 100 mil, por 
infração ou por trabalhador encontrado em situação irregular. Em 04 de fevereiro de 2015, firmamos TAC com o Ministério 
Público do Trabalho da 12ª Região decorrente do Inquérito Civil nº 000217.2008.12.004/8 por meio do qual nos 
comprometemos a (i) contratar funcionários próprios, em até 12 meses da assinatura do documento, para o 
desenvolvimento das seguintes atividades: combate de formigas e pragas; plantio e replantio; coroamento; roçada, capina e 
poda florestal; desbrota em eucaliptos e serviços em viveiro, (ii) contratar funcionário próprios em até 24 meses da 
assinatura do documento, para o desenvolvimento das seguintes atividades: fragmentação de resíduos florestais no campo 
(fragmentação em cavacos), e (iii) contratar funcionários próprios em até 36 meses após a assinatura do documento, para o 
desenvolvimento das seguintes atividades: corte e estaleiramento de lenha; corte, preparo, empilhamento e carregamento 
de madeira; abate, derrubada, corte de árvores; colheita, extração, desbaste, corte arraste, fracionamento e empilhamento 
nos locais de colheita (floresta) e baldeio, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por infração. Este TAC 
tem vigência pelo período de 10 anos a partir da data de sua assinatura. 
 
A Companhia possui, ainda, um TAC, assinado em 13 de dezembro de 2011 com o Ministério Público do Estado de Santa 
Catarina (“MPSC”), a Fundação do Meio Ambiente (“FATMA”) e a empresa Iraflor Comércio de Madeiras Ltda., que tem por 
objetivo regularizar a colheita de árvores exóticas presentes em áreas de preservação permanente e promover a 
recuperação ambiental das referidas áreas até 2019. Além disso, o TAC versa sobre a obtenção do licenciamento ambiental 
dos plantios nas áreas da Companhia e acerca do auxílio à regularização das áreas de reserva legal e sobre o 
licenciamento ambiental dos imóveis objeto de parceria florestal. As licenças ambientais dos plantios em áreas próprias 
foram expedidas pela FATMA em 2015, e as demais medidas em andamento, para atendimento aos termos do TAC, estão 
sendo apresentados pela Companhia anualmente ao MPSC e à FATMA, através do Relatório Anual de Execução (RAE). 
Em caso de descumprimento injustificado de quaisquer dos compromissos assumidos, a Companhia está sujeita a multas 
diárias de R$ 5.000,00. 
 
Para os processos informados no item 4.7 não há provisões em 31 de dezembro de 2017. 
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4.8 - Regras do país de origem e  do país em que os valores mobiliários estão custodiados

 
 

4.8. Em relação às regras do país de origem do emissor estrangeiro e às regras do país no qual os valores 
mobiliários do emissor estrangeiro estão custodiados, se diferente do país de origem, identificar: a) restrições 
impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos; b) restrições à circulação e transferência dos valores 
mobiliários; c) hipóteses de cancelamento de registro, bem como os direitos dos titulares de valores mobiliários 
nessa situação; d) hipóteses em que os titulares de valores mobiliários terão direito de preferência na subscrição 
de ações, valores mobiliários lastreados em ações ou valores mobiliários conversíveis em ações, bem como das 
respectivas condições para o exercício desse direito, ou das hipóteses em que esse direito não é garantido, caso 
aplicável; d) outras questões do interesse dos investidores.  
 
Não aplicável. A Companhia é uma empresa brasileira e seus valores mobiliários estão custodiados no Brasil. 
 
 

PÁGINA: 51 de 316

Formulário de Referência - 2018 - CELULOSE IRANI S.A. Versão : 4



5.1 - Política de gerenciamento de riscos

 

 

 

5.1. Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar: 
 

a) Existência de política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou 
e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais a Companhia não adotou uma política, b) Os 
objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo: (i) os riscos para os quais se 
busca proteção; (ii) os instrumentos utilizados para proteção; (iii) a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos, c) 
A adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada 

a) Ao longo da concepção da área responsável pelo gerenciamento de riscos, atualmente denominada Auditoria e 
Gestão de Riscos, foram realizados ajustes de estrutura e processos. Nesse contexto, a Política de Auditoria e 
Gestão de Riscos foi revisada no ano de 2015 e aprovada pela Diretoria Executiva no ano de 2016. No ano de 2017, 
devida à estruturação do Programa de Integridade, fez-se necessária a revisão da Política de Gestão de Riscos, que 
foi aprovada junto ao Conselho de Administração em 18/10/2017. 
 

b) Citamos a seguir os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos. 
 

i. A Companhia busca proteção aos riscos de perspectiva, conforme abaixo:  

• Risco Estratégico: Possibilidade de implementar uma estratégia malsucedida ou ineficaz que 
fracasse em alcançar os objetivos; 

• Risco Operacional: Possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou 
inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos; 

• Risco Financeiro: Possibilidade de emissão de relatórios financeiros, gerenciais, regulatórios, fiscais, 
estatutários e de sustentabilidade incompletos, inexatos ou intempestivos e erro no monitoramento da 
situação econômica nacional e internacional; e 

• Risco de Conformidade: Ocorrência de modificações nas regulamentações e ações de órgãos 
reguladores afetando significativamente a habilidade da empresa em eficientemente administrar seus 
negócios; e descumprimento de normas internas e externas. 

 
ii. Os processos são mapeados e seus riscos identificados e registrados na Matriz de Riscos, havendo a análise 

detalhada destes através de um procedimento de autoavaliação efetuado pelos Gestores de Risco, no qual se 
observa a descrição dos fatores de riscos e análise qualitativa.  
As atividades de controles são então identificadas e avaliadas, bem como seus requisitos para o adequado nível 
de mitigação do risco, na Autoavaliação de Controles sendo registradas, posteriormente, na Matriz de 
Controles. Outrossim, o Gestor de Risco registra os planos de ação que julga oportunos para aprimoramento da 
atividade de controle, sendo estes acompanhados pela área de Auditoria e Gestão de Riscos.  
Por fim, são realizados procedimento de avaliação pela Auditoria Interna, que verifica a efetividade e o 
adequado entendimento do cenário de controles internos. 
 

iii. A Companhia possui uma estrutura organizacional específica para o controle e gerenciamento de riscos, que é 
composta pela área de Auditoria e Gestão de Riscos, que integra a Diretoria de Pessoas, Estratégia e Gestão. 
Além desta, é responsabilidade dos Gestores de Riscos a análise e gerenciamento dos riscos e controles 
internos, bem como a execução dos possíveis planos de ação elaborados para adequação dos controles. O 
limite de aceitação dos riscos – apetite ao risco – é determinado pela Diretoria Executiva. 
 

c) Além da área de Auditoria e Gestão de Riscos, que possui a missão de facilitador do gerenciamento de riscos, existe 
também a participação dos Gestores de Riscos, os quais avaliam os riscos e efetivam os controles mitigatórios.  
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado

 

 

 

5.2 Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:  
 
 

a) Existência de política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão 
que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais a Companhia não adotou uma 
política, b) Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo: (i) os 
riscos de mercado para os quais se busca proteção; (ii) a estratégia de proteção patrimonial (hedge); (iii) os instrumentos 
utilizados para proteção patrimonial (hedge); (iv) os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos; (v) se a 
Companhia opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são esses 
objetivos; (vi) a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado, c) A adequação da estrutura 
operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada 
a) A Companhia possui em sua Política Financeira, aprovada pelo Conselho de Administração em 20 de outubro de 

2010, a descrição dos objetivos, estratégias e instrumentos utilizados no gerenciamento de riscos de mercado. 
 

b) Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado: 
 

i. A Companhia busca proteção em relação à exposição e à variação cambial e ao risco de liquidez dos mercados de 
crédito. 

ii. A Companhia procura manter iguais as receitas e despesas de operações em moeda estrangeira, buscando mitigar 
impacto de riscos cambiais no seu fluxo de caixa. A Companhia também procura níveis adequados de 
endividamento em relação à sua geração de caixa buscando mitigar riscos de falta de liquidez nos mercados de 
crédito.  

iii. Eventualmente a Companhia utiliza derivativos cambiais (NDF, Swap, ou outro semelhante) buscando proteção do 
seu fluxo de caixa às variações cambiais, conforme definido na Política Financeira aprovada pelo Conselho de 
Administração. Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia não tinha contratado nenhum instrumento financeiro 
derivativo a valor justo. 
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possuia os seguintes derivativos financeiros vinculados a operações de 
captação (reconhecidos diretamente no resultado):  
• Instrumento financeiro derivativo vinculado a operações de captações – Swap de Fluxo de Caixa com o Banco 

Itaú BBA, que tem por objetivo modificar a remuneração e riscos associados a taxa de juros da operação 
contratada na mesma data entre as partes em contrato de CCE – Cédula de Crédito a Exportação. O valor de 
referência atribuído em 23 de março de 2012, data de sua contratação, foi de R$ 40.000 mil, equivalente a USD 
21.990 mil na data de transação, e vem diminuindo conforme ocorrem os vencimentos das parcelas previstas 
no contrato a ele atrelado até o vencimento final em março de 2017. 

• Instrumento financeiro derivativo vinculado a operações de captações - Swap de Troca de Taxa com o Banco 
Santander, com objetivo de modificar a remuneração associada à taxas de juros das operações contratadas em 
janeiro de 2013 entre as partes em contrato de CCE – Cédula de Crédito à Exportação e NCE – Nota de 
Crédito à Exportação. O valor de referência atribuído na data da contratação é de R$ 30.000 mil, cujo 
pagamento ocorrerá apenas ao final do contrato, sendo o vencimento final das operações em junho de 2017. 

 
iv. Os riscos cambiais são mitigados mantendo como parâmetro as receitas e despesas em moeda estrangeira iguais 

ao longo do ano. Os riscos de crédito são mitigados usando como parâmetro a referência (meta) dívida líquida x 
EBITDA Ajustado de 2,5 vezes. Circunstancialmente, em fase de investimentos, é admitido um índice de 
alavancagem maior, até o limite de 3,50 vezes e que vem sendo progressivamente buscado pela Companhia, a 
manutenção de saldos de aplicações financeiras de liquidez imediata e prazos de pagamento dos empréstimos e 
financiamentos alongados conforme Política aprovada pelo Conselho de Administração. Esses indicadores são 
monitorados mensalmente pela Diretoria da Companhia e reportados para o Conselho de Administração. 

 
v. Não há outros instrumentos financeiros além dos informados no item iii. 
 
vi. O gerenciamento operacional dos riscos de mercado é realizado pelo Gestor de Riscos – Gerente Financeiro – e 

equipe da área financeira, sob a supervisão do Diretor Administrativo, Financeiro e Relações com Investidores. 
 

c) A área administrativa e financeira da Companhia busca o cumprimento das regras acima e reporta os indicadores 
periodicamente ao Conselho de Administração. 
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5.3. Controles internos adotados para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis: 
 

a) principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e 
providências adotadas para corrigi-las 
 
Os Diretores da Companhia acreditam que o sistema de elaboração das demonstrações financeiras é suficiente para 

assegurar a precisão dos dados e a confiabilidade da elaboração das demonstrações financeiras, não tendo havido 

imperfeições relevantes nos controles internos da Companhia. As práticas de controles internos, monitoramento de 

processos operacionais e financeiros, gestão de risco e compliance utilizadas pela Companhia, e que asseguram a 

confiabilidade da elaboração das demonstrações financeiras, estão descritas no item 5.1 (a). 

 

b) estruturas organizacionais envolvidas 
 
A elaboração das demonstrações financeiras da Companhia é realizada pela área de Contabilidade, a qual é ligada a 

Diretoria de Administração, Finanças e de Relações com Investidores, e segue todos os princípios e orientações pertinentes 

à atividade, além de reportar as mesmas à Auditoria Externa contratada para revisão e emissão de parecer sobre as 

Demonstrações Financeiras. Compete a Diretoria Executiva a revisão periódica das demonstrações financeiras da 

Companhia, bem como dos procedimentos adotados para a sua execução. Trimestralmente e anualmente, as 

demonstrações financeiras são reportadas para aprovação do Conselho de Administração.   

 

c) se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração da Companhia, indicando o cargo das 
pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento 
 
A eficácia dos controles internos é aferida mensalmente através do reporte e acompanhamento dos resultados da 
Companhia à Diretoria Executiva, e no mínimo trimestralmente através da aprovação das demonstrações financeiras pelo 
Conselho de Administração da Companhia. 
 
 

d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e 
encaminhado à Companhia pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do 
registro e do exercício da atividade de auditoria independente 
Os auditores independentes, em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia, realizaram uma 

avaliação de riscos voltados para controles internos, que resultaram em algumas recomendações. 

As principais recomendações apresentadas relativa a auditoria do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, as quais a 

Diretoria avalia que possa gerar impacto não relevante em relação às demonstrações financeiras da Companhia são:  

1 –Transação de venda de florestas realizada em 2016: A Companhia e a sua subsidiária Iraflor Comércio de Madeiras 

Ltda. (Iraflor) celebraram com terceiro, Contrato de Compra e Venda de Floresta, por meio do qual a Companhia vendeu 

4.644 hectares de florestas, pelo valor de R$55.500 mil no exercício de 2016. Como parte da negociação, a compradora 

outorgou opções de recompra integral das respectivas florestas, que podem ser exercidas anualmente, pelo período de 11 

anos, por valor fixo determinado em contrato e corrigido pelo IPCA. Essa opção pode ser exercida pela Irani Participações 

S.A., controladora da Companhia, ou pela própria Companhia, que exerceu as opções relativas aos cortes nos exercícios 

de 2016 a 2018. Como resultado dessa transação, a Companhia reconheceu, em 2016, outras receitas no montante de 

R$55.500 mil e custo dessas receitas, referente a baixa das respectivas florestas (classificadas como ativo biológico), no 

montante de R$51.845 mil. O Pronunciamento Contábil CPC 30 (R1) – Receitas (equivalente ao IAS 18), requer que a 

receita seja reconhecida apenas quando os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade de um ativo 

sejam transferidos ao comprador, entre outros requerimentos, que em nosso entendimento não foram atendidos em sua 

totalidade. A recomendação dos auditores foi de que a receita não deveria ter sido reconhecida em 2016, assim como, as 

respectivas florestas deveriam ter sido mantidas registradas como ativo da Companhia, mensuradas pelo seu valor justo, e 

o valor recebido deveria ter sido contabilizado como contrapartida de empréstimos e financiamentos. O parecer de auditoria 

foi ressalvado devido a relevância deste assunto. 
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No entendimento da Administração da Companhia, a contabilização da transação foi feita de forma adequada e com base 

nas práticas contábeis adotadas no Brasil e as IFRS, sendo que as demonstrações financeiras do ano de 2016 tiveram 

parecer da PWC - PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes sem ressalva. Adicionalmente a Companhia recebeu 

solicitação de manifestação da CVM – Comissão de Valores Mobiliários, requerendo a manifestação acerca das referidas 

bases para opinião modificada apontadas.  A Companhia enviará à CVM os argumentos que suportam tal entendimento e 

aguardará posicionamento da CVM para proceder eventuais adequações necessárias, se solicitadas. 

2 - Deficiência no processo e controles sobre a preparação de demonstrações financeiras: Durante a auditoria foram 

identificados alguns ajustes, cujo efeito total foi considerado material pela auditoria e que foram corrigidos pela 

Administração da Companhia nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2017. Na opinião dos auditores estas 

situações indicam existência de deficiência significativa no processo de fechamento contábil e preparação das 

demonstrações financeiras, uma vez que os controles internos da Companhia não foram capazes de identificar, prevenir e 

corrigir tempestivamente erros materiais, principalmente referentes à identificação de provisões que envolvem estimativas e 

julgamentos. 

A maioria dos dos assuntos indicados envolvem estimativas e julgamentos, para o qual a Administração avalia que estavam 

adequados. Todos os itens levantados estão sendo acompanhados trimestralmente pela própria auditoria e só foram 

levantados nas últimas semanas do fechamento das Demonstrações Financeiras, o que levou, inclusive, ao atraso na sua 

divulgação que foi motivo de Fato Relevante emitido pela Companhia. Importante afirmar que todos os itens eram de 

conhecimento da administração e são adequadamente controlados. 

3 – Falta de evidência de aprovação de lançamentos manuais: A Companhia não formaliza a revisão independente dos 

lançamentos manuais por profissionais diferentes daqueles que efetuaram os lançamentos. Os lançamentos manuais são 

realizados por equipe específica da área de contabilidade, e necessários no modelo de operação de fechamento executado 

pela Companhia. A Companhia está em processo de migração de ERP, do atual Protheus (TOTVS) para SAP, e avalia que 

esta prática será adequada. 

4 – Controle sobre divulgação de empréstimos e financiamentos e sobre cláusulas restritivas: Apontado pela auditoria como 

deficiência no controle interno sobre divulgações de informações sobre empréstimos e financiamentos que gerou a 

necessidade de reapresentação da ITR de 30 de setembro de 2017. Adicionalmente, a Companhia efetuou cálculo dos 

indicadores financeiros em janeiro de 2018 e identificou que estava em evento de default com 4 instituições financeiras por 

não ter atendido as cláusulas restritivas de indicadores financeiros. A Companhia obteve “waiver letters” destas instituições 

financeiras em janeiro de 2018. Em de abril de 2018, a Companhia forneceu novas memórias de cálculos dos indicadores 

financeiros devido à nova interpretação da Administração com respeito às despesas que poderiam ou não ser excluídas na 

apuração do EBITDA Ajustado, os quais foram confirmados com as instituições financeiras. 

A Companhia acompanha mensalmente a medição das cláusulas restritivas dos contratos de empréstimos, conforme 

contratos e entendimento de cada instituição financeira em relação as respectivas cláusulas. Em dezembro de 2017, 

levando como base as informações financeiras do momento a Companhia procedeu o cálculo preliminar dos índices para 

fins de solicitação do “waiver”, que deve ser feita e obtida antes do fechamento do exercício. Em abril de 2018, após os 

números finais do fechamento, que incorporou diversos ajustes, o cálculo final foi elaborado e indicou que o “waiver’’ que 

havia sido solicitado não era necessário, uma vez que os índices contratuais haviam sido cumpridos.  Tal cálculo, por 

solicitação da DTT, teve que ser confirmando pelas Instituições Financeiras. 

O relatório elaborado pela auditoria independente, apresenta ainda algumas recomendações classificadas como Outras 

Deficiências, as quais não são representativas e são tratadas apenas como oportunidades de melhoria para a elaboração 

das Demonstrações Financeiras da Companhia. 
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e) comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor 
independente e sobre as medidas corretivas adotadas 
 
A Diretoria avaliou o relatório de recomendações para o aprimoramento dos controles internos emitido pelos auditores 

independentes onde foi apontada deficiência significativa e outras deficiências relacionadas às atividades operacionais ou 

de negócios. As principais deficiências significativas  foram implementadas e ajustadas nas demonstrações financeiras da 

Companhia para o exercício encerrado em 2017. 

Em relação às deficiências e observações relacionadas às atividades operacionais, estas foram discutidas junto aos 

auditores e analisadas pela Diretoria da Companhia para implementação das adequações pertinentes àqueles itens, 

conforme seja possível. De qualquer forma, referidas deficiências e observações são pouco representativas e, portanto, 

tratadas como oportunidades de melhoria para as demonstrações financeiras da Companhia. 
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5.4.  Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pela Companhia para 
prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração 
pública, nacional ou estrangeira, informar: 
  

a) Se a Companhia possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação 
de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo: (i) os principais 
mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pela Companhia, 
informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas; (ii) 
as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e 
procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos da 
Companhia a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes; (iii) se a 
Companhia possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando: - se ele se aplica a todos os diretores, 
conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como 
fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados; - se e com que frequência os diretores, 
conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de 
conduta e às demais normas relacionadas ao tema; - as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras 
normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas; - órgão que aprovou o 
código, data da aprovação e, caso a Companhia divulgua o código de conduta, locais na rede mundial de computadores 
onde o documento pode ser consultado. 
A Companhia aprovou em 18/10/2017 o Programa de Integridade, voltado para prevenir, detectar e/ou remediar fraudes e 
ilícitos praticados contra a administração pública ou privada. (i) Para a efetividade do mencionado Programa, a 
Companhia efetua anualmente a avaliação dos riscos corporativos, com envolvimento dos Gestores de Riscos e da 
Diretoria Executiva; (ii) O Programa de Integridade foi confeccionado sob a gestão da área Jurídica e da área de Auditoria 
e Gestão de Riscos, sendo que ambas se reportam à Diretoria Executiva. Atualmente, o Programa de Integridade passa 
pelo momento de disseminação e, após esta etapa, iniciar-se-ão as atividades de monitoramento do mesmo; (iii) Em 
conjunto com o Programa de Integridade, a Companhia aprovou a revisão de seu Código de Ética, que passou a 
denominar-se Código de Conduta Ética. Este código tem aplicação aos colaboradores e administradores da Companhia, 
bem com aos terceiros que possam representa-la. Assim como o Programa de Integridade, o Código de Conduta Ética 
está na etapa de disseminação, As sanções, em caso de atos que estejam em desacordo com estes documentos, estão 
previstas e divulgadas nos mesmos. 

 
b) Se a Companhia possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo: - se o canal de denúncias é interno ou se está 
a cargo de terceiros; - se o canal está para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de 
empregados; se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa fé; - órgão da Companhia 
responsável pela apuração de denúncias.  
A Companhia possui canal de denúncias, denominado Canal de Ética. Este canal é interno, mas possui previsão e 
anonimato e está disponível para recebimento de manifestos de terceiros. Atualmente, quem efetua a gestão do canal é a 
Coordenadora do Comitê de Ética, que também é Gestora Jurídica da Companhia. 

 
c) Se a Companhia adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturação societárias visando à 
identificação de vulnerabilidade e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas.  
A Companhia não efetuou processos de fusão, aquisição e reestruturação societárias no ano de 2017, mas previu em seu 
Programa de Integridade uma política específica sobre o tema, visto que, em caso de necessidade, envidará esforços na 
identificação de riscos de compliance nas pessoas jurídicas envolvidas. 

 
d) Se a Companhia não possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e 
remediação de fraudes e ilícitos praticando contra a administração pública, identificar as razões pelas quais a Companhia 
não adotou controles nesse sentido.  
Este item não se aplica à Companhia, visto que possui Política aprovada no Programa de Integridade que é voltada para 
mitigar, detectar ou remediar atos contra a administração pública. 
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5.5. Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos a 
que a Companhia está exposta ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, evetuais 
expectativas de redução ou aumento na exposição da Companhia a tais riscos: 
 
Não foram identificadas alterações significativas nos riscos da Companhia. No entanto, dada a estruturação do Programa 
de Integridade, houve revisão da Política de Gestão de Riscos Corporativos e aprovação junto ao Conselho de 
Administração em 18/10/2017. 
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5.6. Outras informações relevantes: 
 
Todas as informações relevantes conhecidas já foram divulgadas acima. 
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

País de Constituição

Prazo de Duração

Data de Registro CVM

Forma de Constituição do Emissor

20/07/1977

06/06/1941

Constituída na forma de sociedade por cotas de responsabilidade limitada. 
Posteriormente, transformou-se em sociedade por ações em 14 de outubro de 
1964.

Brasil

Prazo de Duração Indeterminado
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6.3. Breve histórico da Companhia: 
 
Ao longo de sua história, a Companhia diversificou as suas atividades geograficamente e em termos de produtos, 
posicionando-se como um dos principais competidores nos mercados em que atua. A Companhia foi fundada em 1941, 
tendo matriz na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo da implantação de uma fábrica de 
papel no município de Joaçaba, no Estado de Santa Catarina, atualmente município de Vargem Bonita, região oeste do 
Estado de Santa Catarina. Em 1977, a Companhia obteve o registro de companhia aberta, quando suas ações passaram a 
ser listadas na B3.  
 
Em 1994, a Companhia passou por um processo de reestruturação societária com a aquisição de seu controle pelo Grupo 
Habitasul. Em 1997, a Companhia adquiriu os ativos de uma fábrica de chapas e caixas de papelão ondulado situada em 
Santana de Parnaíba, no Estado de São Paulo. Esta aquisição representou o seu ingresso no mercado de papelão 
ondulado e o marco inicial do processo de sua verticalização, integrando a cadeia produtiva a partir do cultivo da semente 
da árvore até a embalagem. 
 
No ano de 1999, a Companhia adquiriu uma fábrica de móveis situada em Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina. Nos 
anos de 2000 e 2001, foram efetuados investimentos relevantes nos segmentos de papel para embalagens e embalagem 
papelão ondulado. Foi implantada simultaneamente uma nova máquina de papel a base de reciclados (Máquina de Papel 
V), e uma nova unidade de fabricação de chapas e caixas de papelão ondulado, ambas na unidade industrial localizada no 
município de Vargem Bonita, no Estado de Santa Catarina.  
 
Em abril de 2004, a Companhia inaugurou a usina de cogeração de energia na fábrica de papel para embalagens de 
Vargem Bonita. Esta usina proporcionou à Companhia a garantia no fornecimento de energia e vapor, além de proporcionar 
redução significativa no custo de fabricação de seus produtos por meio da substituição de sua matriz energética de 
combustíveis fósseis para biomassa renovável. Este foi o projeto que tornou a Companhia a primeira empresa do setor de 
papel e embalagem do Brasil a gerar créditos de carbono nos termos do Protocolo de Kyoto. 
 
Em 2006, a Companhia inaugurou o seu sistema de recuperação de produtos químicos, proporcionando aumento na 
produção de celulose, na geração de vapor e, principalmente, na preservação do meio-ambiente. Nos anos de 2007 e 2008, 
foram realizados os maiores investimentos da história da Companhia. Denominado Projeto SuperAção, o seu plano de 
investimentos foi implementado com sucesso, englobando todos os ramos de atividade da Companhia e significou R$ 
160.800 mil em investimentos.  
 
Em 2010, a Companhia encerrou as atividades de sua fábrica de móveis situada em Rio Negrinho, Estado de Santa 
Catarina, mantendo apenas a operação comercial via internet, revendendo produtos que adquire no mercado.  
 
Em 2011, a Companhia constituiu a Iraflor Comércio de Madeiras Ltda., que realiza operações de administração e 
comercialização de madeira para a Companhia e também para o mercado. 
 
No ano de 2012, a Companhia alienou a participação societária detida na controlada Meu Móvel de Madeira – Comércio de 
Móveis e Decorações, encerrando as operações do segmento móveis. 
 
O ano de 2013 foi marcado pela expansão da atuação geográfica da Companhia com o início das operações da planta 
industrial de produção de papel para embalagens em Santa Luzia, Estado de Minas Gerais em 01 de março de 2013, 
arrendada pela Indústria de Papel e Papelão São Roberto S.A. para a Companhia. A Assembleia Geral Extraordinária de 16 
de outubro de 2013 aprovou um aumento de capital realizado pela controladora Irani Participações S.A. mediante a 
contribuição de 100% das ações da empresa Wave Participações S.A., até então detentora de 100% da Indústria de Papel 
e Papelão São Roberto S.A. O aumento de capital teve como objetivo a integração dos negócios de Papel para 
Embalagens e Embalagem de Papelão Ondulado da holding Irani Participações S.A. na Celulose Irani S.A. com o objetivo 
de capturar sinergias e otimizar os resultados das companhias. Desta forma, a Celulose Irani, com as operações da São 
Roberto, agora uma subsidiária integral da Companhia, se consolida como uma das líderes do setor de Papelão Ondulado 
no país.  
  
O ano de 2014 teve como destaque a consolidação das operações da Indústria de Papel e Papelão São Roberto S.A., que 
em 30 de dezembro foi incorporada à Celulose Irani S.A. e passou, definitivamente, a operar em total sincronia com as 
demais operações da Companhia e, ainda, a modernização da Máquina de Papel N° I, importante investimento que elevou 
a capacidade de produção de Papel para Embalagem. Neste mesmo ano, a controlada Irani Trading S.A. também foi 
incorporada pela Companhia visando a simplificação de suas estruturas organizacionais e societárias. 
 
No ano de 2015, as principais atividades operacionais da Companhia se mantiveram, e em relação a investimentos os 
mesmos foram basicamente direcionados para manutenção e melhorias da máquinas e equipamentos e na melhoria das 
estruturas físicas. O principal investimento realizado foi a conclusão da atualização tecnológica de equipamentos na saída 
da máquina Onduladeira na unidade Embalagem SP Vila Maria, com objetivo de aumento de produção e melhoria de 

PÁGINA: 61 de 316

Formulário de Referência - 2018 - CELULOSE IRANI S.A. Versão : 4



6.3 - Breve histórico

 

 

 

qualidade.     
 
No ano de 2016 e 2017 as principais atividades operacionais da Companhia se mantiveram, e em relação a investimentos, 
os mesmos foram basicamente direcionados para reflorestamento, manutenção e melhorias das estruturas físicas, 
software, máquinas e equipamentos da Companhia. 
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial

 

 

 

 
 
6.5. Indicar se houve pedido de falência, desde que fundado em valor relevante, ou de recuperação judicial ou 
extrajudicial da Companhia, e o estado atual de tais pedidos.  
 
Não houve pedidos de falência, ou de recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia nos exercícios sociais encerrados 
em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015. 
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6.6. Outras informações relevantes: 
 
Todas as informações relevantes conhecidas foram divulgadas acima. 
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7. ATIVIDADES DO EMISSOR  
 
7.1.  Descrição sumária das atividades desenvolvidas pela Companhia e por suas controladas:  
 
Objeto social: 
 
A Companhia é uma sociedade de capital aberto que produz celulose de fibra longa (que é toda convertida na produção 
própria de papéis), papel kraft, papéis reciclados, chapas e caixas de papelão ondulado e resinas.  
 
O objeto social da Companhia, nos termos de seu Estatuto Social em vigor na data deste Formulário de Referência, 
compreende as seguintes atividades: 
 
a) a indústria e o comércio de celulose, papel, embalagem de papel em geral e seus derivados, bem como, a 
industrialização e comercialização da madeira;  
 
b) a administração de projetos de florestamento, reflorestamento e de serviços de silvicultura prestados por terceiros, 
necessários ao processo de industrialização de celulose, papel, embalagem de papel em geral e seus derivados, bem como 
à industrialização e comercialização da madeira;  
 
c) a fabricação e comercialização de móveis, painéis e artefatos em geral com predominância de madeira; 
 
d) a importação e exportação de produtos agrícolas ou industriais, especialmente madeira, celulose e papel, relacionados 
com o objeto social;  
 
e) a indústria, comércio, importação e exportação de produtos resinosos e seus derivados; e  
 
f) a fabricação e comercialização de carbonato de cálcio. 
 
Visão Geral da Companhia: 
 
A Companhia é uma das principais produtoras brasileiras de embalagens de papel, uma vez que, de acordo com dados de 

2017 da ABPO, foram expedidos 6.899.702 mil m² de papelão ondulado no mercado, desses, 420.662 mil m2 foram 

produzidos pela Irani, representando 6,10% de Market share. Entre 2005 e 2016, a Companhia apresentou o maior 

crescimento entre os dez maiores produtores de embalagens de papelão ondulado do país em termos de volume de 

produção, um crescimento anual composto médio de 9,8% ao ano, conforme dados mais recentes divulgados pela ABPO. 

A Companhia está bem posicionada para capturar o crescimento dos setores relacionados ao consumo doméstico. Da 

receita obtida pelo seu segmento de embalagem papelão ondulado em 2017, 48,6% foi gerada pela venda de embalagens 

para o segmento de alimentos e bebidas, 13,5% pela venda de embalagens para demais segmentos de consumo e 37,9% 

para outros segmentos. Entre 2007 e 2017 a produção de embalagens de papelão ondulado da Companhia cresceu em 

média 9,4% ao ano, representando incremento total de 114.616 toneladas, das quais, 45,2% foram absorvidas pelo 

segmento de alimentos e bebidas. Neste sentido, o plano de expansão da Companhia contempla a abertura de novas 

plantas industriais, de forma a acompanhar o processo de expansão geográfica de seus principais clientes, fidelizando-os e 

se beneficiando de seu crescimento. 

As vendas de embalagens de papelão ondulado representaram aproximadamente 65% da receita líquida da Companhia no 

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, as quais foram destinadas principalmente à indústria alimentícia e de 

consumo brasileira. Outros 28% da receita líquida da Companhia em 2017 foram provenientes da venda de papel para 

embalagens para seus clientes que convertem o papel em sacos e sacolas destinados ao varejo brasileiro. E o segmento 

Florestal RS e Resinas, 7%. No mesmo período, aproximadamente 85% da receita líquida da Companhia referiu-se a 

vendas para o mercado local, sendo o remanescente derivado de exportações para os mercados asiático, europeu e 

americano.  

A Companhia atua de forma integrada, com terras e florestas próprias ou arrendadas, as quais proporcionam segurança no 

fornecimento de madeira para produção de celulose de fibra longa. A celulose fabricada é consumida integralmente na 

produção de papel para embalagens flexíveis para mercado, tipo sacolas, sacos para pães, sacos industriais, envelopes, 

entre outros. Por sua vez, para a fabricação de embalagens de papelão ondulado são utilizados papéis reciclados 

produzidos com aparas. Além disso, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 64% do consumo de energia 

elétrica na Unidade Papel SC – Campina da Alegria foi suprida por autoprodução de energia. Contribuindo ainda mais para 
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a eficiência operacional da Companhia, suas unidades industriais de embalagens de papelão ondulado estão 

estrategicamente localizadas próximas aos seus principais consumidores. 

A produção da Companhia está baseada nas seis unidades que possuímos, duas localizadas no estado de Santa Catarina, 

uma para produção de papel e outra de embalagens, duas no estado de São Paulo, ambas para produção de embalagens, 

uma no estado de Minas Gerais, para produção de papel e uma no Rio Grande do Sul, onde é produzida resina de breu e 

terebintina. Além disso, a Companhia possui dois escritórios principais, um em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e outro 

em Joaçaba, em Santa Catarina. 

As atividades da Companhia incluem a produção de: (i) celulose de fibra longa, (ii) papel kraft; (iii) papéis reciclados; (iv) 

chapas e caixas de papelão ondulado, e (v) resinas. A Companhia possui capacidade anual de produção de cerca de 

312.000 toneladas de papel, 268.000 toneladas de chapas e caixas de papelão ondulado e 12.000 toneladas de resinas. A 

Companhia fornece produtos de reconhecida qualidade para uma carteira de clientes composta por algumas das maiores 

empresas do país. Os investimentos da Companhia em tecnologia para a fabricação de papel para embalagens e 

embalagens de papelão ondulado permitem desenvolver produtos customizados e papéis de menores gramaturas, o que 

proporciona margens competitivas. 

Atualmente, com base nos números de 31 de dezembro de 2017, a Companhia conta com 2.513 funcionários, distribuídos 

da seguinte maneira: 156 ligados ao escritório administrativo, financeiro e de relações com Investidores e matriz; 306 na 

fabricação de chapas e caixas de papelão ondulado (Embalagem SC - Campina da Alegria); 795 na fabricação de papel 

para embalagens (Papel SC – Campina da Alegria); 164 na fabricação de papel para embalagens (Papel MG – Santa 

Luzia); 367 na fabricação de chapas e caixas de papelão ondulado( Embalagem SP – Indaiatuba); 79 na produção de breu 

e terebintina (Resina RS – Balneário Pinhal), a partir da extração de resina natural, 384 na fabricação de chapas e caixas 

de papelão ondulado (Embalagem SP – Vila Maria) e 262 na produção de madeira e extração de resina (Habitasul Florestal 

– Balneário Pinhal). 

A Companhia possui aproximadamente 41.600 hectares de terras próprias e 1.550 hectares de terras arrendadas. A base 

florestal da Companhia é constituída por aproximadamente 17.500 hectares de florestas plantadas, 2.600 hectares de 

infraestrutura e 22.000 hectares de áreas de vegetação nativa, áreas de reserva legal e preservação permanente. A 

Companhia é proprietária de aproximadamente 27.900 hectares de terras localizadas no Estado de Santa Catarina, cujas 

florestas de pinus asseguram autossuficiência de madeira, e 13.700 hectares de terras no Estado do Rio Grande do Sul, 

cujas florestas são destinadas ao mercado de madeira e produzem a goma resina para a fábrica de resinas da Companhia. 

Nas áreas de terras da Companhia ainda estão plantados aproximadamente 3.600 hectares de florestas, que foram 

vendidas no ano de 2016 e que serão colhidas pelo adquirente nos próximos anos. As florestas da Companhia em Santa 

Catarina estão localizadas a um raio médio de 20 km de sua fábrica de celulose e papel, resultando em eficiência logística.  

A Companhia acredita que sustentabilidade é sinônimo de competitividade. Na medida em que aperfeiçoa o uso dos 
recursos naturais, a Companhia diferencia seus produtos, minimizando os impactos ambientais do negócio, promovendo o 
desenvolvimento social e aumentando o retorno dos investidores.  
 
A Irani possui, em todas as suas unidades industriais, as certificações ISO 9001, ISO 14064, FSC® de Cadeia de Custódia 
(C009947/C120229) e Manejo Florestal (C020437/C116791) para todas as florestas próprias. As Unidades Embalagens 
também são certificadas pela ISO 14.001. 
 
A instalação de uma caldeira de cogeração de energia à base de biomassa na Unidade Papel SC – Campina da Alegria, em 
Vargem Bonita (SC), fez da Irani a primeira empresa brasileira do setor de papel e celulose e a segunda no mundo a ter 
créditos de carbono emitidos em conformidade com o Protocolo de Kyoto, com reconhecimento da ONU.  
 
Também fomos a primeira empresa da América Latina a ter um projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) de 
tratamento de efluentes industriais validado pelas Organizações das Nações Unidas (ONU) e o primeiro do mundo 
completamente aeróbio. 
 
Desenvolvemos e apoiamos projetos sociais que visa contribuir com o desenvolvimento das comunidades no entorno, os 
quais são detalhados no item 7.8 do Formulário de Referência. 
 
Ao longo do tempo, algumas iniciativas de sustentabilidade da Companhia receberam prêmios e reconhecimentos. Em 
2017, destacaram-se: Melhores empresas para trabalhar em Santa Catarina (5º) e no Rio Grande do Sul (10º) nos rankings 
da Great Place to Work®; Época 360º (2º lugar em capacidade de inovar e visão de futuro e 3º lugar em responsabilidade 
socioambiental); Reconhecimento da Revista Amanhã – Celulose Irani: um exemplo de sustentabilidade; Troféu Destaque 
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Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa de Santa Catarina; Isto É Dinheiro (3ª posição em RH, Inovação e 
qualidade, Responsabilidade Social, Governança Corporativa e Sustentabilidade Financeira); Prêmio Inovação PGQP 
(categoria rumo à inovação); Prêmio Eco Brasil Sustentabilidade em processos (case de reciclagem de plástico); Call for 
cases da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras; Assembleia Legislativa de Santa 
Catarina e Junior Achievement (contribuição da Irani ao empreendedorismo e à educação); Prêmio Fritz Müller da 
Fundação do Meio Ambiente (FATMA) (case Produção de Briquetes de Carvão a Partir de Resíduos Industriais); Prêmio 
Top Ser Humano da ABRH-RS (case disseminação da estratégia); Prêmio Catarinense da Excelência (Troféu Diamante); 
Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade (Troféu Bronze). 
 
Visão Geral das Controladas: 
 
A Companhia conta atualmente com as seguintes controladas integrais:  
 
(i) Habitasul Florestal S.A.: é uma sociedade anônima de capital fechado com base fundiária de 16,6 mil hectares, dos quais 
7,5 mil hectares plantados com pinus no Estado do Rio Grande do Sul, fornecedora de resina para a unidade Resinas da 
Celulose Irani S.A. e também fornecedora de madeira para clientes da região, atuando exclusivamente no Estado do Rio 
Grande do Sul.  
 
(ii) HGE – Geração de Energia Sustentável S.A. e Irani Geração de Energia Sustentável Ltda., que atuam na geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica de origem eólica e estão em fase de avaliação de projetos eólicos para 
implementação. 
 
(iii) Iraflor Comércio de Madeiras Ltda.: que realiza operações de administração e comercialização de madeiras e florestas 
para a controladora Celulose Irani S.A. e também para o mercado. 
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7.1.-A Indicar, caso a Companhia seja sociedade de economia mista: (a) interesse público que justificou sua criação; 
(b) atuação da Companhia em atendimento às políticas públicas, incluindo metas de universalização, indicando: - os 
programas governamentais executados no exercício social anterior, os definidos para o exercício social em curso, e os 
previstos para os próximos exercícios sociais, critérios adotados pela Companhia para classificar essa atuação como sendo 
desenvolvida para atender ao interesse público indicado na letra “a”; - quanto às políticas públicas acima referidas, 
investimentos realizados, custos incorridos e a origem dos recursos envolvidos – geração própria de caixa, repasse de 
verba públixa e financiamento, incluindo as fontes de captação e condições; estimativas dos impactos das políticas públicas 
acima referidas no desempenho financeiro da Companhia ou declarar que não foi realizada análise do impacto financeiro 
das políticas públicas acima referidas; (c) processo de formação de preços e regras aplicáveis à fixação de tarifas.   
 
 
Não aplicável, dado que a Companhia não é sociedade de economia mista.  
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7.2.  Segmentos operacionais: 
 

a) produtos e serviços comercializados 

As atividades da Companhia estão distribuídas em três segmentos: (i) Embalagem Papelão Ondulado; (ii) Papel para 
Embalagens; e (iii) Florestal RS e Resinas.  
 
Embalagem Papelão Ondulado 
 
O segmento Embalagem de Papel Ondulado (P.O.) produz caixas e chapas de papelão ondulado, leves e pesadas. Os produtos 
de papelão ondulado da Companhia - caixas tipo maleta e com corte e vinco – passam por um rigoroso controle de qualidade. Os 
projetos são customizados para cada produto, garantindo um melhor desempenho produtivo e otimização da cadeia logística. As 
chapas de papelão ondulado são ofertadas em variada gama de composições. A Companhia possui três unidades fabris para 
fabricação de embalagem papelão ondulado localizadas em Vargem Bonita, no Estado de Santa Catarina, Indaiatuba, no Estado 
de São Paulo e na capital São Paulo – SP, regiões próximas aos seus principais clientes e aos principais mercados 
consumidores brasileiros. As fábricas possuem a certificação FSC® (Forest Stewardship Council®) (C009947), ISO 9001  e ISO 
14001. 
 
Papel para Embalagens 
 
O segmento Papel para Embalagens tem por finalidade a produção de papéis kraft de baixa e alta gramatura (de 30 a 200 g/m2) 
nas cores natural, branco e colorido produzidos com fibra virgem não-branqueada e branqueada .e de papéis reciclados, 
destinados ao mercado interno e externo, além de direcionar a maior parte da produção para o segmento Embalagem de Papelão 
Ondulado. A Empresa possui certificação ISO 9001 e os papeis são certificados FSC® (C009947). A matéria prima para produção 
da celulose  é proveniente de florestas plantadas de pinus de propriedade da Companhia, e a matéria prima para produção de 
papéis reciclados são aparas de papel, coletadas e adquiridas nos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. Dentre os tipos de papéis que produz destacam-se as seguintes variedades com aplicações, utilidades e finalidades 
diferenciadas: 
 

(1) Fine Kraft – É um papel de baixa gramatura que permite impressões de alta definição. Possui características físicas 
que permitem a retenção de calor, sendo excelente opção para embalagem de alimentos quentes. Dentre seus 
usuários finais destacam-se grandes redes de fast-food e padarias. O Fine Kraft também está disponível com 
acabamento listrado, resultando em produtos finais diferenciados. 

(2) Flash Kraft – É um papel monolúcido forte e resistente. Seu lado monolúcido é liso e proporciona um ótimo resultado 
para impressões. É utilizado, principalmente, em sacolas de butiques, rótulos, embalagem de alimentos, envelopes, 
embrulhos em geral, papéis para presentes e fitas gomadas. O Flash Kraft também está disponível com resistência à 
umidade, podendo ser utilizado para embalagens especiais de frutas e legumes e ainda para transporte de papel em 
regiões úmidas. 

(3) Flat Kraft – É um papel forte e resistente, alisado em ambas as faces, largamente utilizado para sacarias em geral. 
Também é utilizado com sucesso para envelopes, fabricação de lixas, e como base para laminação de materiais 
plásticos e outros. 

(4) Flexi Kraft – É um papel extensível altamente resistente. Seu processo de fabricação lhe dá a extensibilidade 
necessária para que cumpra suas funções de embalagem utilizando gramatura mais baixa ou menor número de folhas. 
É adequado para ensacamento automatizado. Algumas sugestões de uso são: embalagem em geral, embalagem de 
materiais de construção, grãos, sementes, produtos químicos granulados e outros. 

(5) Fancy Kraft – É um papel diferenciado por suas cores e versatilidade. O Fancy Kraft agrega requinte às embalagens, 
embrulhos, envelopes personalizados e aplicações escolares, dentre outros usos. É uma solução criativa para usos 
comuns como, por exemplo, embalagens diferenciadas para frutas e outros alimentos. 

(6) Bag Kraft – É um papel reciclado com alta resistência física e que permite qualidade de impressão e atende o 
segmento de sacolas para lojas de varejo.  

(7) Papéis Especiais – A Companhia está capacitada a produzir variações de suas linhas de papéis originais a partir de 
fibra longa. Para tanto, coloca seus técnicos à disposição dos clientes para desenvolvimento de papéis adequados às 
suas necessidades como, por exemplo, papéis de alta absorção (HDA) para impregnação de anti-corrosivo utilizado na 
embalagem de peças automotivas. 

(8) Kraftliner, Testliner, Miolo e Reciclado para embalagens rígidas – São papéis produzidos com características e 
especificações próprias para produção de embalagens rígidas (caixas e chapas de papelão ondulado, leves e 
pesadas), destinadas integralmente às fábricas de Embalagem em Vargem Bonita (SC), Indaiatuba (SP) e São Paulo 
(SP).  

 
Com aproximadamente 287.000 toneladas anuais de capacidade de produção nos três últimos exercícios sociais, as unidades 
industriais de papel para embalagens da Companhia estão localizadas em Vargem Bonita, no Estado de Santa Catarina e Santa 
Luzia, no Estado de Minas Gerais, e atendem os mercados nacional aproximadamente 61.000 toneladas, ou 21% da produção da 
Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e internacional aproximadamente 28.100 toneladas, ou 
10% da produção da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, além de fornecer matéria-prima 
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para a produção de embalagens de papelão ondulado 198.000 toneladas, ou 69% da produção da Companhia no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2017.  
 
A Companhia utiliza, para produção de celulose, as florestas plantadas no Estado de Santa Catarina, nos municípios de Vargem 
Bonita, Irani, Ponte Serrada, Água Doce e Catanduvas, as quais possuem certificação FSC® (C020437) e estão situadas a um 
raio médio de 20 km da fábrica de Vargem Bonita. Uma pequena parte da madeira, com diâmetro superior a 25 cm, é vendida no 
mercado local. A fim de atender ao suprimento de matéria prima, a Companhia adquire ainda aparas de papel (para produção de 
papel reciclado) e uma pequena quantidade de celulose branqueada no mercado. A celulose de produção própria e a celulose 
branqueada adquirida são utilizadas para produção de papéis destinados a embalagens flexíveis (sacos e sacolas), sendo que as 
aparas de papel são utilizadas na fabricação de papéis para embalagens rígidas (chapas e caixas de papelão ondulado). Apenas 
papéis fabricados exclusivamente com celulose (fibra virgem) podem entrar em contato direto com alimentos. Essa parte da 
produção de papel é destinada ao mercado brasileiro de sacos de papel utilizados na indústria alimentícia.   
 
Florestal RS e Resinas 
 
O segmento Florestal RS e Resinas industrializa os produtos de sua base florestal no Estado do Rio Grande do Sul, buscando 
otimizar a exploração das florestas plantadas de pinus. A partir da resina natural, a unidade Resinas produz breu e terebintina 
para a confecção de vernizes, tintas, sabões, colas, adesivos, isolantes, explosivos, gomas de mascar, ceras, dentre outros, 
destinados principalmente ao mercado externo.  
 

Florestal RS 
 
A Companhia é uma das principais fornecedoras de madeira no litoral do Estado do Rio Grande do Sul, nos municípios de 
Cidreira, Balneário Pinhal, Mostardas, Tavares e São José do Norte, com base florestal de cerca de 8.340 hectares plantados em 
aproximadamente 13.700 hectares de terras no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. As florestas de Santa Catarina, 
como mencionado no segmento Papel para Embalagens, são utilizadas para produção de celulose e, por isso, não são 
consideradas como parte do segmento Florestal RS. As florestas da Companhia localizadas no Estado do Rio Grande do Sul, por 
estarem distantes a mais de 800 km da fábrica de celulose Santa Catarina, não são utilizadas para produção de celulose de fibra 
longa. O segmento Florestal RS se refere basicamente à madeira vendida no mercado local no Estado do Rio Grande do Sul. A 
madeira vendida é utilizada pela indústria de fabricação de chapa de fibra de madeira de média densidade (MDF) e de 
industrialização da madeira.  
 

Resinas 
 
A unidade industrial de Resinas está localizada em Balneário Pinhal, Estado do Rio Grande do Sul, e produz breu e terebintina a 
partir da extração da resina natural das florestas de pinus da Companhia localizadas no Estado do Rio Grande do Sul e, ainda, 
parte da resina é adquirida no mercado local. O breu e a terebintina são comercializados para produção de vernizes, tintas, 
sabões, colas, adesivos, esmaltes, desinfetantes, isolantes e perfumes. A produção de resina da Companhia é direcionada 
eminentemente à exportação e os principais mercados consumidores em 2017 são: Alemanha, França, China, Holanda, Japão, 
Índia e México. 
 

 

b) receita líquida de venda de bens e/ou serviços consolidada proveniente do segmento e sua participação na receita líquida de 
venda de bens e/ou serviços consolidada do Emissor 

 

 
 

 

c) lucro líquido (prejuízo) consolidado resultante do segmento e sua participação no lucro líquido (prejuízo) consolidado do 
Emissor  

A Companhia não calcula o lucro ou prejuízo separadamente para cada um dos segmentos em que atua, uma vez que as 
funções de sua estrutura operacional são compartilhadas entre todos os segmentos, não sendo possível a alocação das 
despesas associadas com tais atividades para cada um deles, além da concentração do caixa da Companhia em sua unidade 
corporativa, sem a segregação nas unidades de negócio. 

  

Segmento

Receita Líquida 

(R$ mil)

% da Receita 

Líquida

Receita Líquida 

(R$ mil)

% da Receita 

Líquida

Receita Líquida 

(R$ mil)

% da Receita 

Líquida

Embalagem Papelão Ondulado 560.595 65% 483.876 62% 497.152 66%

Papel para embalagem 281.806 33% 247.251 32% 230.186 30%

Florestal RS e Resinas 60.113 7% 61.340 8% 55.328 7%

Corporativos/eliminações (43.345)              -5% (15.672)              -2% (23.908)              -3%

Total 859.169 100% 776.795 100% 758.758 100%

2017 2016 2015
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7.3.  Produtos e serviços: 
 
a) características do processo de produção 
Segmento Embalagem Papelão Ondulado: A Companhia produz caixas de papelão ondulado – tipo maleta ou corte vinco – 
com rigoroso controle de qualidade e suporte técnico, utilizando matéria prima proveniente do seu segmento Papel para 
Embalagens. O processo de impressão é a flexografia, que emprega clichês de borracha ou fotopolímero e tintas líquidas à base 
de água. O sistema proporciona secagem rápida e alta resistência à fricção. As chapas de papelão ondulado da Companhia são 
ofertadas em variada gama de composições e são reconhecidas pelo mercado por sua ótima resistência. Capas interna, 
intermediária, externa e miolo e seu excelente aproveitamento asseguram qualidade para o cliente. 
 
Segmento Papel para Embalagens: Este segmento tem seu início no cultivo de florestas de pinus que servem de matéria prima 
para o processo de fabricação do papel de fibra longa virgem a partir da polpa de madeira e seguindo as seguintes etapas: 
  

 Estoque de cavacos: Madeiras de pinus e de eucaliptus são as matérias-primas mais comumente utilizadas para a fabricação de 
papel. A Companhia utiliza o pinus para a produção de celulose, por ser a madeira adequada para produção de papéis para 
embalagens (fibra longa). Após o corte, as toras são descascadas, dando origem aos cavacos que geram a celulose e os 
resíduos (casca e serragem) que são usados como combustível para produzir vapor e energia elétrica. 

  
 Fabricação da Polpa: A madeira é feita de fibras celulosas aderidas umas às outras por uma "cola", chamada lignina. Para 

converter madeira em polpa, estas fibras devem ser separadas pela remoção da lignina. 
  
 Processo Químico: Os cavacos, ou lascas de madeira, são misturados com substâncias químicas e cozidos sob alta pressão em 

imensos vasos, chamados digestores. A ação combinada das substâncias químicas e do calor dissolve a lignina e as separa das 
fibras. Papéis feitos de polpa química são muito resistentes, como é o caso do kraft, palavra de origem germânica que designa 
força. 

   
 Processo por Reciclagem: É o processo realizado a partir da reciclagem do papel já utilizado (aparas). Realizado com a 

desintegração das aparas em água dentro de pulpers (liquidificadores enormes). Elementos contaminantes como plástico, metal 
e polietileno são afastados da mistura. Quando necessário, faz-se a retirada de tinta da polpa pela ação combinada de água, 
substâncias químicas, calor e energia mecânica. A polpa reciclada é usada para fabricar papel miolo, test liner e capinha, 
utilizados na fabricação de papelão ondulado. 

   
 Formação da Folha: Quando a polpa chega à caixa de entrada da máquina de papel, contém mais de 99% de água. A mistura é 

lançada sob a forma de um jato fino e uniforme sobre uma tela móvel, a tela formadora. A ação filtrante da tela formadora, 
combinada com um sistema de vácuo, extrai a maior parte da água contida na polpa, formando assim, a folha de papel. A folha é 
prensada entre rolos para remover mais água. Na sequência, atravessa a seção de secagem, onde entra em contato com 
cilindros enormes que extraem a maior parte da água restante por meio da evaporação. 

  
 Acabamento: O acabamento é constituído pelas etapas de conversão em bobinas menores e finalizadas para uso nos processos 

subsequentes, seja pelos clientes ou seja pelas fábricas da Companhia de embalagem de papelão ondulado.  
  

Segmento Florestal RS e Resinas: Este segmento conta com as operações Florestal RS, que consiste no cultivo, colheita e 
comercialização de madeira de pinus de florestas plantadas no Estado do Rio Grande do Sul, e com a operação Unidade Resinas 
que está localizada em Balneário Pinhal no Estado do Rio Grande do Sul e produz breu e terebintina, a partir da extração da 
resina natural de pinus. O processo de resinagem na Companhia é realizado de acordo com as melhores normas e práticas 
ambientais de manejo. As árvores selecionadas precisam ter aproximadamente 12 anos de idade e possuir, no mínimo, 18 cm de 
diâmetro. A resinagem consiste na extração de goma resina em árvores vivas do gênero pinus. É considerada como uma forma 
de antecipar receitas de uma floresta implantada com outros objetivos, que não a produção da goma resina. Na Companhia, os 
produtos obtidos nesse processo são comercializados para confecção de vernizes, tintas, sabões, colas, adesivos, esmaltes, 
desinfetantes, isolantes e perfumes que atendem atualmente, na sua maioria, as demandas do mercado externo. 
 

 
b) características do processo de distribuição 
A Companhia comercializa seus produtos por venda direta e também através de sua rede de representantes. A área comercial 
em São Paulo, seu maior mercado, controla as vendas e distribuição para o Brasil e exterior. A logística de distribuição é 
realizada através de empresas transportadoras terceirizadas.  
 
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, o segmento Papel para Embalagens transferiu aproximadamente 
69% da sua produção para o segmento Embalagem Papelão Ondulado. Do restante, cerca de 21% foi comercializado no 
mercado interno e 10% no mercado externo, sendo os maiores mercados externos Arábia Saudita, Argentina, África do Sul, 
Chile, Paraguai, China, Peru e Bolívia. No mercado interno, os principais mercados atendidos são os Estados de São Paulo, 
Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco e Goiás.  
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O segmento Embalagem Papelão Ondulado atende o mercado interno, concentrando suas vendas nas regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, o Estado que concentrava o maior volume de vendas 
era São Paulo, seguido por Santa Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Espírito Santo, Rio de 
Janeiro, Amazonas e Mato Grosso.  
 
O segmento Florestal RS e Resinas atende principalmente o mercado externo. Os principais países atendidos por este segmento 
são Alemanha, França, China, Holanda, Japão, Índia, México e Espanha. O principal mercado interno atendido é o Estado do Rio 
Grande do Sul. Madeiras oriundas das florestas plantadas também têm como principal mercado interno atendido o Estado do Rio 
Grande do Sul. 

 
c) características dos mercados de atuação: (i) participação em cada um dos mercados; (ii) condições de competição nos 
mercados  
Visão geral do setor de florestas, papel e celulose e embalagem papelão ondulado 
 
Processo Produtivo: 
 
O setor de celulose e papel é formado por fábricas produtoras de celulose, integradas às que produzem e a transformam em papel 
e as fábricas não integradas às que produzem papel, mas adquirem a celulose ou as aparas de papel no mercado.  
 
A celulose de madeira é a principal matéria-prima para fabricação do papel. A celulose é classificada de acordo (a) com o tipo de 
madeira ou fibra da qual é feita, (b) com a forma como a madeira ou fibra é processada e (c) se é ou não branqueada. 
 
Pode-se produzir dois tipos de celulose de madeira: a de fibra curta e a de fibra longa. 
 
O primeiro tipo de celulose é produzido com árvores de fibra curta, como o eucalipto, o álamo, a bétula e a acácia. A celulose feita 
com fibra mais curta é mais adequada para fabricar papéis de imprimir e escrever revestidos e não-revestidos, papel de seda e 
papelão de embalagem revestido, bem como para fabricação de papel sem pasta com boa capacidade de impressão, maciez, 
brilho e uniformidade. 
 
Já a celulose fibra longa é produzida com árvores de madeira de fibras longas como o pinheiro, pinus e o abeto. A celulose 
produzida a partir dessas árvores tem fibras longas e geralmente é usada na fabricação de papéis que exijam durabilidade e 
resistência, utilizados principalmente na fabricação de embalagens (caixas, sacos, sacolas), tal como kraftliner, e aqueles que 
exijam alta opacidade, como papéis de imprensa e de catálogos. 
 
Segundo últimos dados divulgados pela Ibá (Indústria Brasileira de Árvores), de janeiro à outubro de 2017, o mix de produção de 
celulose no mercado brasileiro concentrou-se na fibra curta, com 85,8% da produção, enquanto que a fibra longa, foco de 
produção da Companhia, concentrou 11,6% da produção. O restante da produção abrange as pastas de alto rendimento, 
referindo-se às pastas produzidas com rendimento na transformação madeira/pasta superior a 85%, sujeitas a processo de 
branqueamento diverso.  
 

 
                                            Fonte: Ibá (Indústria Brasileira de Árvores) – Jan-Out.2017  

 
O processo de fabricação do papel fibra longa inicia-se a partir da polpa de madeira e segue as seguintes etapas: 
 

83,7%

9,4%

2,5%

2,1%
2,3%

Fibra Curta Branqueada Fibra Longa Marron Pasta Alto Rendimento

Fibra Curta Marron Fibra Longa Branqueada
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• Estoque de cavacos: A madeira de pinus e eucaliptos são as matérias-primas mais comumente utilizadas para a 
fabricação de papel. Após o corte, as toras são descascadas, dando origem aos cavacos que geram a celulose e são 
usadas como combustível para produzir vapor e eletricidade. 

 
• Fabricação da Polpa: A madeira é feita de fibras celulosas aderidas umas às outras por uma “cola”, chamada lignina. 

Para converter madeira em polpa, estas fibras devem ser separadas pela remoção da lignina.  
 

• Processo Mecânico: A polpa é obtida na prensagem dos troncos contra pedras de moer na presença de água. 
Frequentemente, o processo é finalizado na presença de vapor. O produto obtido é chamado de polpa termomecânica. 
A adição de reagente para a separação das fibras celulosas da lignina resulta em polpa termomecânica. 

 
• Processo Químico: Os cavacos, ou lascas de madeira, são misturados com substâncias químicas e cozidos sob alta 

pressão em imensos vasos, chamados digestores. A ação combinada das substâncias químicas e do calor dissolve a 
lignina e as separa das fibras. Papéis feitos de polpa química são muito resistentes, como é o caso do kraft, palavra de 
origem germânica que designa força. 

 
• Processo por Reciclagem: Realizado com a desintegração de aparas em água dentro de pulpers (liquidificadores 

enormes). Elementos contaminantes como plástico, metal e polietileno são afastados da mistura. Quando necessário, 
faz-se a retirada de tinta da polpa pela ação combinada de água, substâncias químicas, calor e energia mecânica. A 
polpa reciclada é usada para fabricar papel cartão, papel jornal e papéis usados na indústria e nos lares. 

 
• Formação da Folha: Quando a polpa chega à caixa de entrada da máquina de papel, contém mais de 99% de água. A 

mistura é lançada sob a forma de um jato fino e uniforme sobre a tela móvel, a tela formadora. A ação filtrante da tela 
formadora, combinada com um sistema de vácuo, extrai a maior parte da água contida na polpa, formando assim, a 
folha de papel. A folha é prensada entre rolos para remover mais água. Na sequência, atravessa a seção de secagem, 
onde entra em contato com cilindros enormes que extraem a maior parte da água restante por meio da evaporação. 

 
• Acabamento: O acabamento é constituído pelas etapas de conversão em folhas cortadas e embalagem de todos os 

produtos fabricados. O processo prescinde de modernos equipamentos para o corte, empacotamento e paletização – 
técnica mais utilizada para a movimentação e armazenagem de cargas ao longo das cadeias logísticas. Atualmente, na 
maioria das fábricas toda a produção é realizada automaticamente, sem contato manual. 

 
Uma vez finalizado o processo produtivo, a destinação do papel divide-se em cinco principais segmentos, quais sejam: 
embalagem, imprimir e escrever, fins sanitários, cartão e imprensa. Destes segmentos, a produção de papel para embalagens, 
foco de produção da Companhia, dominava o mercado com 52,4% de participação em 2017.   
 

 
 
 

                                               Fonte: Ibá (Indústria Brasileira de Árvores) - 2017 
 

Mercado Brasileiro: 
 
A Companhia acredita que o mercado brasileiro de papel apresenta uma significativa oportunidade de crescimento, conforme 
evidenciado pelo consumo per capita brasileiro, que ainda se encontra em níveis muito inferiores ao de outros países, inclusive 
outras nações em desenvolvimento. 

52,4%

23,9%

11,4%

6,9%
4,6% 0,8%

Embalagem Imprimir e Escrever
Sanitários Cartão
Outros Imprensa
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Fonte: FAO / Elaboração Inteligência de Mercado Irani (2014) – Atuallizado FAO 2014 
 
Considerando a amostra de países supracitada, o Brasil ainda está muito distante dos países desenvolvidos no consumo de papel 
por habitante. Como reflexo desse mercado subexplorado, aliado à melhora dos indicadores econômicos e sociais no país, é 
possível constatar um crescimento constante no consumo de papel nos últimos anos, considerando o consumo final das famílias.  

 
i) Participação em cada um dos mercados 
 
Segmento Embalagem Papelão Ondulado:  
 
O mercado brasileiro de papelão ondulado cresceu em ritmo acelerado nas últimas décadas. Considerando o período de 1975 a 
2016, o mercado brasileiro de papelão ondulado cresceu a um CAGR de 5,6% a.a., atingindo 6.579 milhões de m2 em 2016, 
segundo dados da ABPO (Associação Brasileira do Papelão Ondulado). No segmento de papelão ondulado, os mercados 
atendidos pela Companhia de forma mais intensa são frigoríficos, massas e biscoitos, fast food, químicos e derivados, plásticos e 
borrachas, óleos e gorduras, laticínios, cosméticos, bebidas, vidros e papel e papelão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumo per capita (kg/hab/ano) 
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Fonte: ABPO (Associação Brasileira do Papelão Ondulado) - 2016 
 
O mercado brasileiro de papelão ondulado ainda pode ser considerado relativamente fragmentado, com os cinco maiores 
participantes da indústria em 2016 representando 40,7% do mercado e os dez maiores participantes representando 58,8% do 
mercado. A Companhia tem aproveitado o crescimento do mercado brasileiro de papelão ondulado, passando da nona posição de 
mercado em 2005 para a terceira posição no mercado em 2016, em metros quadrados, segundo dados mais recentes divulgados 
pela ABPO (Associação Brasileira do Papelão Ondulado).  
 

 
 Fonte: ABPO (Associação Brasileira do Papelão Ondulado) 2016 
 
Segundo informações da ABPO, em 2017, a participação da Companhia no mercado nacional de papelão ondulado em metros 
quadrados (m²) foi de 6,10% e em toneladas foi de 5,52%. Abaixo é possível observar a evolução de mercado da Companhia 
segundo estas duas métricas de desempenho nos períodos indicados: 
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Papelão Ondulado (participação por m²) 

ABPO - Mercado Brasileiro Celulose Irani S.A. 

Ano 

Expedição 

Mercado  

(mil m²) 

Expedição 

IRANI 

 (mil m²) 

Participação da 

IRANI no 

mercado (%) 

2017 6.899.702  420.662 6,10% 

2016 6.578.536  379.523 5,77% 

2015 6.733.873  421.971 6,27% 

2014 6.887.767  427.018 6,20% 

2013 6.835.600  315.610 4,62% 

2012 6.585.651  276.572 4,20% 

2011 6.443.794  273.165 4,24% 

2010 6.435.761  274.637 4,27% 

2009 5.753.147  217.339 3,78% 

2008 5.622.348  183.424 3,26% 

2007 5.536.372  167.308 3,02% 

Fonte: ABPO - Associação Brasileira do Papelão Ondulado 
 

 
Papelão Ondulado (participação por tonelada) 

ABPO - Mercado brasileiro Celulose Irani S.A. 

Ano 
Expedição 

(mil ton) 

Importação 

(mil ton) 

Exportação 

(mil ton) 

Consumo 

(mil ton) 

Expedição IRANI 

(mil ton) 

Participação IRANI no 

mercado (%) 

2.017 3.502 - - - 193 5,52% 

2.016 3.338 18 20 N.D. 178 5,34% 

2.015 3.424 26 17 N.D. 197 5,74% 

2.014 3.506 38 17 N.D. 198 5,65% 

2.013 3.473 36 15 3.420 148 4,26% 

2.012 3.349 28 15 3.317 126 3,76% 

2.011 3.266 26 12 3.231 124 3,80% 

2.010 3.248 17 11 3.168 123 3,79% 

2.009 2.963 9 12 2.877 104 3,51% 

2.008 2.949 20 17 2.874 93 3,15% 

2.007 2.909 20 14 2.830 79 2,72% 
 
 

Fonte: ABPO - Associação Brasileira do Papelão Ondulado 

 
 
 
Segmento Papel para Embalagens:  
 
O mercado brasileiro de papel para embalagens, em 2017, foi de 5.484 mil toneladas, segundo dados da Ibá (Indústria Brasileira 
de Árvores). Considerando a produção da Companhia de papel para embalagens de 287 mil toneladas em 2017, a participação de 
mercado foi de 5,23%. 
                                                    
 
 Abaixo é possível observar a evolução de mercado da Companhia no período indicado, em milhares de toneladas: 
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Papéis para Embalagem (participação por tonelada) 

Ibá - Mercado Brasileiro Celulose Irani S.A. 

Ano 
Produção 

(mil ton) 

Importação 

(mil ton) 

Exportação 

(mil ton) 

Consumo 

(mil ton)  

Produção 

IRANI  

(mil ton) 

Participação 

IRANI no 

mercado (%) 

2017 5.484 53 666 4.871  287 5,23% 
2016 5.438 40 731 4.747  276 5,08% 
2015 5.471 57 727 4.801  287 5,25% 
2014 5.373 61 674 4.760  266 4,95% 
2013 5.364 66 619 4.811 251 4,68% 
2012 5.210 64 504 4.770 200 3,84% 
2011 4.937 64 606 4.395 196 3,97% 
2010 4.862 70 583 4.349 196 4,03% 
2009 4.649 42 588 4.103 187 4,02% 
2008 4.775 39 660 4.154 169 3,54% 
2007 4.424 39 655 3.808 176 3,98% 

Fonte: Ibá (Indústria Brasileira de Árvores) 

 
No segmento de papel para embalagens, a Companhia se destaca na produção de papéis para embalagens flexíveis no mercado 
brasileiro. A Companhia desenvolve papéis para embalagens flexíveis especiais destinados a usos específicos como: fabricação 
de sacos leves para rede de fast food e panificadoras, mascaramento de pintura, moldes de costura e plotter, fabricação de 
sacolas, sacos industriais, fitas gomadas e embrulhos e fabricação de envelopes. A Companhia possui atualmente capacidade 
instalada para produção de papéis para embalagens flexíveis de 71 mil toneladas, a terceira maior capacidade instalada no 
mercado brasileiro de acordo com a Ibá (Indústria Brasileira de Árvores) em 2013. 
 
Segmentos Florestal RS e Resinas: O breu e a terebintina são comercializados para produção de vernizes, tintas, sabões, colas, 
adesivos, esmaltes, desinfetantes, isolantes e perfumes. A produção é direcionada ao mercado externo. A madeira tem como 
principal mercado interno o Estado do Rio Grande do Sul. A participação da Companhia no mercado deste segmento não é 
relevante. 
 
ii) Condições de competição nos mercados 
  
Segmento Embalagem Papelão Ondulado:  
 
Em 2016, a participação no mercado nacional do Segmento Embalagem Papelão Ondulado em metros quadrados (m²) foi de 
5,8%, segundo informações mais recentes divulgadas pela ABPO (Associação Brasileira do Papelão Ondulado). Estamos na 3° 
posição do mercado de papelão ondulado no Brasil em 2016, em metros quadrados.  
 

 
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Klabin 16,2% 15,3% 15,6% 15,2% 14,5% 14,9% 15,7% 

WestRock 7,7%** 7,3%** 6,8% 7,2% 8,1% 7,7% 8,3% 

IRANI 5,8% 6,3% 6,2% 4,6%* 4,2% 4,2% 4,4% 

IP 5,7% 6,0% 6,1% 6,6% 6,8% 7,3% 8,5% 

Penha 5,4% 4,8% 4,8% 4,2% 4,1% 3,9% 4,1% 

Trombini 5,2% 5,2% 5,4% 5,3% 5,6% 5,4% 5,0% 

Smurfit K. - Inpa 4,2% 4,1% 3,9% 3,9% 3,7% 3,3% 2,8% 

Adami 4,1% 4,1% 4,0% 3,5% 3,3% 3,2% 3,4% 

Ibéria 2,6% 2,6% 2,6% 2,8% 2,4% 2,3% 2,6% 

A. Bragagnolo 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 2,1% 2,1% 

  
            Fonte: ABPO 2016 
        *Dados Irani 2013 – Considerando a produção da São Roberto apenas a partir de outubro/2013. 
         **Valor estimado 
                               
 
Segmento Papel para Embalagens:  
 
Segundo dados mais recentes de 2013 da Ibá (Indústria Brasileira de Árvores), estamos posicionados como o sexto maior 
produtor de papel no Brasil e o quarto maior fabricante de papéis para embalagens, conforme distribuição abaixo: 
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Produção de Papel  

maiores fabricantes (mil ton) 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Klabin 1.800 1.765 1.798 1.727 1.600 1.666 1.495 

Suzano 1.291 1.311 1.287 1.125 1.081 1.113 1.087 

International Paper 1.054 1.046 1.035 1.005 929 779 762 

MWV Rigesa 363 293 306 315 309 313 320 

Orsa IP 344 328 343 302 286 303 300 

IRANI 251 200 195 200 190 169 176 

Trombini 221 214 222 203 186 183 179 

Santher 189 173 195 194 172 185 156 

Stora Enso 164 166 158 155 144 183 187 

Norske Skog 158 165 160 153 155 177 179 

Inpa 129 122 123 131 120 120 116 
Fonte: Ibá 2013 

 
Produção de papel para embalagens  

maiores fabricantes (mil ton) 

2013 2012 2011 2010 

Klabin 1.568 1.508 1.561 1.478 

Rigesa 363 293 306 315 

Orsa 344 328 343 302 

IRANI 251 200 195 200 

Trombini 221 205 165 149 

Inpa 129 122 123 130 

São Roberto 30 92 73 59 

Outros 2.463 2.462 2.402 2.361 
Fonte: Ibá 2013 

 
 

d) eventual sazonalidade 
Os mercados de embalagem papelão ondulado e de papel para embalagens tendem a ser melhores no segundo semestre de 
cada ano, pois como o foco de atuação da Companhia é o setor de varejo e alimentos brasileiro, e, estando estes setores ligados 
ao consumo, no segundo semestre a economia de forma geral apresenta níveis de crescimento superiores aos observados no 
primeiro semestre de cada ano. Eventos comerciais, como Natal e outras comemorações de ano novo, também contribuem 
significativamente para o aumento do consumo no segundo semestre.  
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e) principais insumos e matérias primas, informando: i) descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se está sujeita 
a controle ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável; ii) eventual 
dependência de poucos fornecedores; iii) eventual volatilidade nos preços.  
A Companhia é uma empresa de Papel e Embalagem integrada com base florestal própria. A essência dos seus negócios é a 
otimização do uso da floresta plantada de pinus (fibra longa), através do seu multiuso, buscando agregar valor a todas as etapas do 
processo produtivo, bem como a cada produto de origem florestal: celulose, papel para embalagens, embalagem papelão ondulado, 
madeiras, resinas e biomassa para energia. Na essência dos negócios da Companhia está a utilização de recursos naturais. A 
Companhia utiliza como matéria-prima dos seus produtos a floresta de pinus plantada e as aparas de papel de reciclagem.  
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7.4. Clientes relevantes (responsáveis por mais de 10% da receita líquida total da Companhia), informando:  
 
a) montante total de receitas provenientes do cliente  
  
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, um único cliente representava 3,33%, da receita líquida de venda de 
bens e/ou serviços consolidada da Companhia, equivalente a R$ 28.014 mil. As demais vendas da Companhia no mercado 
interno e externo são pulverizadas, não havendo concentração de vendas de percentual acima de 10% para nenhum 
cliente.  
 
b) segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente.  
 
O segmento operacional Embalagem Papelão Ondulado é afetado pelas receitas provenientes de um único cliente que 
representou 5,16% da receita líquida deste segmento no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. O segmento 
Florestal RS e Resinas é afetado pelas receitas provenientes de dois clientes que representaram 19,77% e 10,77% da 
receita líquida deste segmento no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. No segmento Papel para Embalagens, 
não há concentração de vendas de percentuais acima de 10% para nenhum cliente. 
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7.5. Descrever os efeitos relevantes da regulação estatal sobre as atividades da Companhia:  
 
a) necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação com a 
administração pública para obtenção de tais autorizações 
 
Para condução de suas atividades, além das licenças comuns a qualquer empreendimento (autorização do corpo de 
bombeiros, alvará licença de localização, etc) e inscrições federais (CNPJ), estaduais e municipais, conforme o caso, a 
Companhia precisa de licenças e autorizações ambientais para seus processos operacionais e para autoprodução de 
energia elétrica. 
 
Licenças Comuns a qualquer Empreendimento 
 
A Companhia obteve e mantém válidas as principais licenças imobiliárias necessárias para suas operações nos imóveis 
que detém, especialmente nas indústrias onde estão os processos produtivos, possuindo os Alvarás de Licença para 
Localização e/ou Funcionamento, Alvarás Sanitários e respectivos Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros, os quais 
precedem a emissão dos demais alvarás e/ou autorizações. 
 
A Unidade Resina RS não possui até o momento o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, o projeto preventivo e de 
combate à incêndios da empresa foi elaborado e protocolado junto ao CB 9ª em 26/05/2015 sob o nº579/1 cujo certificado 
de aprovação foi emitido em 12/06/2017. Ainda em 2017 companhia liberou recursos para planejamento e execução deste 
projeto que se encontra em andamento com término previsto para 2019. 
 
Renovamos o pedido junto à prefeitura municipal de Balneário Pinhal/RS para emissão do Alvará Sanitário da Unidade, 
aguardamos a vistoria e liberação do documento. O Alvará Licença de Localização encontra-se em dia. 
 
Licenças e Autorizações Ambientais 
 
A Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 ("Lei nº 6.938/81"), determina 
que a instalação, construção, ampliação e operação de empreendimentos que, de qualquer forma, utilizem recursos 
naturais ou que apresentem potencial poluidor, estão condicionados ao prévio licenciamento do órgão ambiental 
competente. Ainda, as licenças emitidas necessitam de renovação periódica, a qual deve ser solicitada, via de regra, com 
antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, para que fiquem 
automaticamente prorrogadas até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. 
 
Dessa forma, o processo de licenciamento ambiental, regulado pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA) nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (“Resolução CONAMA nº 237/1997”) e pela Lei Complementar nº 140, de 
08 de dezembro de 2011 (“LC 140”), compreende um sistema trifásico, no qual cada licença resta condicionada à emissão 
de sua precedente, quais sejam: (i) Licença Prévia (“LP”); (ii) Licença de Instalação (“LI”); e, (iii) Licença de Operação 
(“LO”). Ademais, impõe-se a emissão de nova licença ambiental quando é alterada ou ampliada alguma atividade ou a 
instalação do empreendimento. 
 
Para os empreendimentos de impacto ambiental regional e demais possibilidades previstas na LC 140, a competência 
para licenciar é atribuída ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (“IBAMA”). Nos 
demais casos, com exceção daqueles com impacto local, cuja competência é municipal, a competência é dos órgãos 
ambientais estaduais para a análise das atividades e emissão de licenças ambientais, bem como para a imposição de 
condições, restrições e medidas de controle de poluição pertinentes. 
 
A Companhia busca manter-se regularizada quanto ao licenciamento ambiental de seus empreendimentos. Atualmente, a 
Companhia necessita das seguintes autorizações governamentais para exercer suas atividades industriais: (i) licenças de 
Operação; (ii) outorga de uso de água, quando existir captação de rios e lençóis freáticos ou descarga de efluentes 
líquidos; (iii) Cadastro Técnico Federal (“CTF”) do IBAMA e Cadastro Técnico Estadual do órgão ambiental estadual, 
quando não vinculado ao cadastro do IBAMA; (iv) autorização para transporte e destinação de resíduos sólidos; (v) 
Certificado de Licença e Funcionamento emitido pela Polícia Federal para utilização de produtos químicos controlados; 
(vi) Alvará e Certificado da Polícia Civil para utilização de produtos químicos controlados; (vii) Certificado de Registro 
emitido pelo Exército Brasileiro referente a produtos controlados pelo órgão; (viii) Autorização para Operação emitida pela 
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), referente ao uso de material radioativo; (ix) Licença do IBAMA para uso 
de fontes radioativas; (x) Documento de origem florestal, emitido pelo IBAMA; (xi) licença de posse e uso de motoserra; 
(xii) certidão de registro no cadastro florestal RS (DEFAP) na condição de comerciante e consumidor de matéria prima 
florestal. As licenças são tratadas juntamente com cada órgão ambiental federal e estadual e são renovadas de forma 
sistemática antes do término de sua validade.  
 
A Companhia também possui licenças ambientais para as atividades de silvicultura em geral com prazo de vigência até o 
ano de 2019. No curso dos negócios da Companhia, uma relação bastante próxima tem sido mantida com os órgãos 
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responsáveis por autorizações governamentais em geral, de forma a adaptar os negócios às exigências de tais órgãos 
sem qualquer prejuízo ao desempenho do plano de negócios. O histórico de relação da Companhia com os órgãos 
responsáveis pela emissão destes documentos é baseado em transparência e proatividade. 
 
As atividades florestais exercidas no Estado do Rio Grande do Sul (“RS”) estão condicionadas ao licenciamento ambiental 
conforme as diretrizes estabelecidas pelo Zoneamento Ambiental para Atividade de Silvicultura (“ZAS”), aprovado por 
meio das Resoluções nºs 187/2008 e 227/2009 do Conselho Estadual do Meio Ambiente. O ZAS estabelece limites de 
tamanho e distâncias de maciços florestais em Unidade de Paisagem e Bacia Hidrográfica do Estado.  
 
A construção de novas unidades industriais ou a ampliação das unidades existentes podem sofrer atraso devido à 
dificuldade ou à demora na obtenção das licenças necessárias, ou mesmo devido à dificuldade de atendimento às 
exigências estabelecidas por órgãos ambientais no curso do processo de licenciamento. A implantação de novos 
empreendimentos  podem acarretar na execução de terraplanagens, assim como, na supressão ou poda de vegetação. 
Essas atividades dependem da prévia autorização dos órgãos ambientais competentes. Como condições para emissão de 
tais autorizações, tais órgãos poderão exigir medidas compensatórias como, por exemplo, o plantio de novas árvores e 
até mesmo a aquisição de áreas de florestas com extensão no mínimo equivalente às áreas impactadas. Intervenções 
não autorizadas nessas áreas ou o corte ou poda de árvores protegidas caracterizam infração ambiental, sujeitando o 
responsável à responsabilização nas esferas civil, administrativa e criminal. 
 
A ausência de licenças ou autorizações dos órgãos ambientais competentes para o exercício de atividades 
potencialmente poluidoras sujeita o infrator a sanções criminais e administrativas que podem culminar em multas de 
R$500,00 a R$10.000 mil, bem como à responsabilidade pela reparação do dano ambiental na esfera civil. Contudo, 
cumpre destacar que a multa máxima apenas é imposta quando a conduta irregular enseja um grande risco ambiental, 
causando graves danos ao meio ambiente. 
 
Independentemente das multas, devem ser consideradas, ainda, penalidades de embargo, suspensão total ou parcial de 
atividades, desativação e demolição, dentre outras. Ademais, vale ressaltar que, de acordo com o Decreto nº 6.514, de 22 
de julho de 2008, as penalidades acima mencionadas também são aplicáveis no caso de descumprimento das 
condicionantes previstas nas licenças ambientais. 
 
Cadastro Técnico Federal 
 
A Lei Federal nº 6.938/1981, que regulamenta a Política Nacional de Meio Ambiente, instituiu como instrumento de 
promoção ao meio ambiente o CTF do IBAMA. Estão sujeitas ao registro no CTF as pessoas físicas ou jurídicas que se 
dedicam às atividades potencialmente poluidoras ou à extração, produção, transporte e comercialização de produtos 
potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora, tal como a atividade 
de papel, embalagem e resina. De acordo com a Lei Federal nº 6.938/1981, a ausência de registro perante o CTF sujeita 
o empreendedor à penalidade de multa, cujo valor pode variar de R$ 900,00 a R$ 9.000,00, proporcionalmente ao 
tamanho do empreendedor. Ademais, a não apresentação dos Relatórios Anuais de Atividades junto ao IBAMA, conforme 
estabelecido pela Instrução Normativa do IBAMA nº 07/2011, sujeita o infrator à penalidade de multa de R$ 1.000,00 a R$ 
100.000,00. A Companhia tem cadastro junto ao IBAMA necessários para a condução das suas atividades. 
 
Unidades de Conservação 
 
No processo de licenciamento dos empreendimentos causadores de significativo impacto ambiental instalados a partir de 
julho de 2000, conforme Lei Federal nº 9.985, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de 
Unidades de Conservação, por meio do pagamento de uma compensação ambiental, nos termos do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação ("SNUC"). O montante de recursos a ser destinado para essa finalidade, no valor de até 0,5% 
dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, terá o percentual fixado pelo órgão ambiental 
competente, conforme o grau de impacto ambiental detectado no Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de 
Impacto ao Meio Ambiente (“EIA/RIMA”). As diretrizes gerais relativas à metodologia de cálculo do valor de compensação 
ambiental foram regulamentadas pelo CONAMA e pelo Governo Federal por meio do Decreto Federal nº 4.340, de 22 de 
agosto de 2002. Ainda, conforme determina o Decreto Federal nº 6.514/2008, o descumprimento de medida 
compensatória, por meio da implantação e manutenção de uma área ambientalmente protegida, enseja, 
independentemente da aplicação de sanções penais, a aplicação de penalidades administrativas, tais como multa, de 
R$10.000,00 a R$1.000.000,00, embargo ou suspensão das atividades, dentre outras. 
 
Áreas de Preservação Permanente  
 
As Áreas de Preservação Permanente (“APPs”) são áreas especialmente protegidas, em virtude da sua importância 
ambiental. De acordo com o Código Florestal Brasileiro (Lei 12651/2012), são consideradas APPs, dentre outras, a faixa 
marginal de corpos d'água, nascentes e topos de morro. A supressão de vegetação e/ou qualquer intervenção em área 
localizada em APPs dependerá de autorização prévia do órgão competente e será apenas admitida em casos de utilidade 
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pública, de baixo impacto ou de interesse social, quando inexistir alternativa técnica e locacional do empreendimento. O 
desmate de florestas ou demais formações nativas, bem como a exploração de qualquer tipo de vegetação nativa ou de 
espécies nativas plantadas em APPs ou causar danos a florestas ou demais formas de vegetação natural em área 
considerada de preservação permanente, sem a correspondente autorização do órgão competente, configuram infração 
administrativa ambiental. Nos termos do Decreto nº 6.514/2008, aplica-se a penalidade de multa, cujo valor pode variar 
entre R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por hectare ou fração. A Companhia busca 
preservar as APPs existentes em seus empreendimentos.  
 
Reserva Legal  
 
Consoante o Código Florestal, 20% da vegetação de cada propriedade rural deve ser preservada, exceção feita para as 
áreas de floresta e cerrado situadas na Amazônia Legal, nas quais, respectivamente, 80% e 35% de cada imóvel, deve 
ser destinada para conservação ambiental, constituindo a reserva legal. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho 
de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais 
inferiores ao previsto no Código Florestal, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa 
existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo.  
 
Será admitido o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel, 
desde que não implique a conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo, a área a ser computada esteja 
conservada ou em processo de recuperação, conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual integrante do 
Sisnama; e o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (“CAR”).  
 
A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR, sendo 
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as 
exceções previstas nesta Lei. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de 
Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido em lei, poderá regularizar sua situação, independentemente da 
adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente: I - recompor a Reserva Legal; II - permitir 
a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal; III - compensar a Reserva Legal. 
 
A Companhia possui 7.661,51 hectares de reserva legal registrados no estado de Santa Catarina, equivalente a 26,00% 
da sua área total de terras neste Estado. Para o Estado do Rio Grande do Sul, a área registrada no CAR a título de 
Reserva Legal corresponde a 2.916,52 hectares, 20,70% da sua área total de terras. 
 
RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural 
 
Com o propósito de preservação de seus recursos naturais, a Companhia entrou com um processo junto à FATMA 
(Fundação do Meio Ambiente) para a criação de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural. O reconhecimento de 
áreas particulares protegidas começou a ser previsto na legislação brasileira no Código Florestal de 1943, mas foi no ano 
de 2000, pela Lei n° 9.985, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), que as RPPNs 
passaram a ser consideradas unidades de conservação do grupo de uso sustentável. Pelo Decreto Federal n° 
5.746/2006, as RPPNs passaram a ser regulamentadas e atualmente podem ser reconhecidas no âmbito federal, estadual 
e municipal. A RPPN da Companhia, denominada de RPPN Prof. Yara C. Nicoletti contará com 285 hectares de 
vegetação de Floresta Ombrófila Mista, pertencente ao Bioma Mata Atlântica. São realizadas nesta área atividades 
recreativas como trilhas, cursos, educação ambiental e pesquisa científica.  
 
Recursos Hídricos 
 
De acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997), a outorga é 
obrigatória para todas as atividades que utilizam recursos hídricos, tais como captação de água (inclusive poços 
artesianos) e lançamento de efluentes. A outorga de direito de uso de recursos hídricos deverá ser emitida pelo órgão 
ambiental competente. A captação ou o lançamento realizado sem outorga sujeita a pessoa física ou jurídica a 
penalidades como advertência, embargo, interdição e multa, que pode variar de R$ 500,00 até R$10.000,00. Estão 
dispensadas da outorga as atividades cujo volume de água/efluente não seja significativo (uso doméstico, por exemplo) e 
as empresas cuja captação ou lançamento sejam efetuados diretamente por meio da rede pública. No Estado de Santa 
Catarina, o órgão que concede outorga para o uso dos recursos hídricos é a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável 
(SDS). Para geração de energia a partir de PCHs, a SDS já concedeu as outorgas para a Companhia em 2013 e para 
atividades industriais a outorga foi concedida em 2014. No Estado de São Paulo, quem concede outorga é o 
Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). A Companhia (Unidade Indaiatuba) possui outorga para:  captação 
superficial  por meio de três poços rasos, lançamento superficial de efluente, três barramentos e ainda outorga de 
captação de poço artesiano profundo. A Unidade Vila Maria possui outorga para captação de água de um poço artesiano 
profundo. No Estado do Rio Grande do Sul o órgão responsável por conceder a outorga é o DRH – Departamento de 
Recursos Hídricos. A Unidade Resina possui outorga para captação de água de poço tubular profundo, nos termos da 
portaria DRH 1097/2015. No Estado de Minas Gerais, há outorga de três poços tubulares e captação no Rio das Velhas 
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para captação de água emitidas pelo IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas.  

Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul 

O SIOUT RS tem intuito de aperfeiçoar o gerenciamento das concessões e administração de atos inerentes às outorgas 
de uso de água, por meio de ferramentas que explorem as informações relativas aos recursos hídricos de forma 
eletrônica. Desta forma, o SIOUT RS irá tornar o processo de outorga mais TRANSPARENTE e ÁGIL para a sociedade. 

O cadastramento do usuário d’água no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul é item obrigatório e 
condicionante para solicitação e renovação de licenças ambientais do Estado. A unidade Resina no RS efetuou o cadastro 
sob o nº 2017/040.799 e todas informações fornecidas pela Empresa também foram repassadas para o Cadastro Nacional 
de Usuários de Recursos Hídricos – CNARH, da Agência Nacional de Águas – ANA. 

Cadastro Ambiental Rural – CAR 

O Cadastro Ambiental Rural – CAR é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem por 
finalidade integrar as informações ambientais referentes à situação das Áreas de Preservação Permanente – APP, das 
áreas de Reserva Legal - RL, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e das 
áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do país. 

O CAR foi criado pela Lei 12.651/2012 no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente – SINIMA, e 
regulamentado pela Instrução Normativa MMA nº 2 de 5 de maio de 2014. 

Os proprietários que não realizaram o cadastro até 05/05/2016 podem perder os benefícios previstos em lei como créditos 
e financiamentos agrícolas. As propriedades rurais e florestais no Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina já se 
encontram devidamente cadastradas. 

Patrimônio Histórico e Arqueológico 
 
Em áreas com potencial de ocorrência de sítios arqueológicos e áreas de interesse histórico e cultural, é necessária, 
previamente à execução de obras, a realização de pesquisa autorizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (“IPHAN”) e coordenada por arqueólogos devidamente registrados. A Companhia não possui empreendimentos 
com potencial de ocorrência de sítios arqueológicos ou de interesse histórico e cultural. 
 
Resíduos Sólidos 
 
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, delineada pela Lei Federal nº 12.305/2010, a disposição 
inadequada dos resíduos sólidos, bem como os acidentes decorrentes do transporte desses resíduos, pode ser um fator 
de contaminação de solo e de águas subterrâneas e ensejar a aplicação de sanções nas esferas administrativa e penal, 
além da recuperação de danos na esfera civil. A Companhia possui Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de 
acordo com a Lei Federal 12.305, o qual foi apresentado aos órgãos ambientais competentes nos Estados do Rio Grande 
do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, de Minas Gerais e no Município de Indaiatuba (SP).  
 
Uso de Produtos Químicos Controlados 
 
O uso de insumos químicos que possam ser destinados à elaboração de substâncias entorpecentes e à fabricação de 
explosivos estão sujeitos à obtenção de autorizações por parte da Polícia Federal e do Exército Brasileiro, 
respectivamente. Ainda, as Polícias Civis de alguns estados também regulam o controle de certos produtos. A ausência 
de tais autorizações pode ensejar as penalidades de apreensão dos produtos irregulares, suspensão da autorização e 
multa, cujo valor pode chegar a R$1.064.100,00 no caso de infração às disposições da Polícia Federal. 
 
A utilização e armazenamento de forma inapropriada de produtos químicos pode ser fonte de passivos ambientais, bem 
como dar origem à contaminação de solo e água. Em outubro de 2010 a Unidade de Negócio Papel SC – Vargem Bonita 
recebeu vistoria da Polícia Federal para fiscalizar a utilização dos produtos químicos de seu processo produtivo. Naquela 
oportunidade, a fiscalização apontou que a empresa deixou de apresentar mapas de consumo dos produtos e realizou 
atividades comerciais com terceiros não habilitados. Em outubro de 2016 recebemos notificação comunicando que, após 
analisar a defesa da Empresa, a Divisão de Controle de Produto Químico entendeu pela manutenção das infrações, 
oportunizando a apresentação de nova defesa administrativa. Atualmente, as licenças da Polícia Civil estão atualizadas. 
 
Áreas Contaminadas 
 
As contaminações de solo e/ou águas subterrâneas representam passivos ambientais que devem ser administrados com 
cautela, uma vez que a pretensão reparatória do dano ambiental é imprescritível. Em outras palavras, a responsabilidade 
por dano ambiental não se extingue por decurso de prazo. São consideradas áreas como sendo áreas, terrenos, locais, 
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instalações, edificações ou benfeitorias que contenham quantidades ou concentrações de quaisquer substâncias ou 
resíduos em condições que causem ou possam causar danos à saúde humana, ao meio ambiente ou a outro bem a 
proteger, que nela tenham sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, 
acidental ou até mesmo natural. 
 
Cada Estado membro possui uma Secretaria do Meio Ambiente ou Agência Ambiental. Os órgãos ambientais têm adotado 
posturas cada vez mais severas com relação ao gerenciamento de áreas contaminadas, inclusive com o estabelecimento 
de padrões ambientais orientadores para a qualidade do solo e águas subterrâneas. Destaca-se que, conforme a Lei 
Estadual nº 13.577, de 8 de julho de 2009, o Estado de São Paulo é aquele que tem exigências mais restritas nesta área, 
já dispondo de norma segundo a qual o responsável legal por um terreno, ou aqueles considerados solidariamente 
responsáveis (como exemplo, o superficiário, o detentor da posse efetiva e o beneficiário), ao detectar indícios ou suspeita 
de contaminação, devem comunicar o fato aos órgãos ambientais e de saúde, sob pena de multa de até 
R$50.000.000,00. Vale destacar que a penalidade máxima somente é imposta caso a contaminação acarrete grave dano 
ao meio ambiente.  
 
 
Responsabilidade Ambiental 
 
A responsabilidade ambiental pode ocorrer em três esferas diversas e independentes: (i) cível; (ii) administrativa; e (iii) 
criminal. Diz-se que as três esferas de responsabilidade mencionadas acima são “diversas e independentes” porque, por 
um lado, uma única ação do agente econômico pode gerar-lhe responsabilidade ambiental nos três níveis, com a 
aplicação de três sanções diversas. Por outro lado, a ausência de responsabilidade em uma de tais esferas não isenta, 
necessariamente, o agente da responsabilidade nas demais. 
 
Responsabilidade Administrativa 
 
No que se refere à responsabilidade administrativa, a “Lei de Crimes Ambientais” (“Lei 6.605/1998), regulamentada pelo 
Decreto Federal nº 6.514/2008, dispõe, em seu artigo 2º, que toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, 
gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente é considerada infração administrativa ambiental. A 
responsabilidade administrativa decorre de uma ação ou omissão do agente que importe na violação de qualquer norma 
de preservação, proteção ou regulamentação do meio ambiente, independentemente da verificação de culpa ou da efetiva 
ocorrência de dano ambiental. As sanções a serem impostas contra eventual infração administrativa podem incluir 
advertência, multa, inutilização do produto, suspensão de venda e fabricação do produto, embargo de obra ou atividade, 
demolição de obra, suspensão de benefícios fiscais e cancelamento ou interrupção de participação em linhas de crédito 
concedidas por bancos estatais, além de proibição de ser contratado por entes públicos. 
 
Responsabilidade Civil 
 
A responsabilidade civil ambiental é objetiva, o que significa que sua imputação ao agente econômico depende tão 
somente da constatação de que uma ação ou omissão sua gerou dano ao meio ambiente, independentemente da 
verificação de culpa (negligência, imperícia ou imprudência) do agente. Desta maneira, a responsabilidade civil ambiental 
é atribuída, em princípio, ao responsável, direta ou indiretamente, pela atividade causadora de degradação ambiental (art. 
3º, IV, da Lei nº 6.938/81). Além disso, caso a atividade seja realizada por mais de um agente, os órgãos públicos e o 
Judiciário têm aplicado a teoria da responsabilidade solidária, segundo a qual um dos agentes poderá responder pela 
totalidade do dano ambiental total, cabendo-lhe ação de regresso contra os demais causadores, com base no art. 942 do 
Código Civil. Dessa forma, tanto as atividades potencialmente poluidoras do meio ambiente desenvolvidas pela 
Companhia, quanto a contratação de terceiros para prestar qualquer serviço nos seus empreendimentos, incluindo, por 
exemplo, a supressão de vegetação e a realização de terraplanagens, não isenta a Companhia de responsabilidade por 
eventuais danos ambientais causados, caso os terceiros não desempenhem suas atividades em conformidade com as 
normas ambientais. Por essa razão, considerando que poderão ser responsabilizados civilmente aqueles que 
concorrerem indiretamente para a ocorrência de eventual dano ambiental, é fundamental que haja uma gestão conjunta 
dos riscos inerentes a todos os envolvidos no desenvolvimento do projeto específico, bem como exijam e fiscalizem o 
cumprimento de uma política ambiental adequada de seus clientes, de modo a minimizar os riscos que possam surgir em 
virtude de uma eventual responsabilização solidária. Por fim, cabe mencionar que, apesar de não haver referência 
expressa na lei, segundo entendimento da doutrina a pretensão reparatória do dano ambiental não está sujeita à 
prescrição. 
 
Responsabilidade Criminal 
 
Na esfera criminal, a Lei de Crimes Ambientais sujeita aos seus efeitos qualquer pessoa, física ou jurídica, que concorrer 
para a prática de certas condutas consideradas lesivas ao meio ambiente, sendo necessária a comprovação de dolo 
(intenção) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia). Para que seja configurada a responsabilidade criminal da 
Companhia, é necessária que a infração seja cometida (i) por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu 
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órgão colegiado, (ii) no interesse ou benefício da pessoa jurídica, devendo a conduta praticada ser enquadrada em um 
dos tipos penais previstos na Lei de Crimes Ambientais. Adicionalmente, a Lei de Crimes Ambientais prevê a possibilidade 
de desconsideração da personalidade jurídica, relativamente à pessoa jurídica causadora da infração ambiental, sempre 
que essa for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. As penas restritivas de 
direitos da pessoa jurídica, por sua vez, podem ser (i) suspensão parcial ou total da atividade; (ii) interdição temporária de 
estabelecimento, obra ou atividade; e (iii) proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, 
subvenções ou doações. Cabe ressaltar que a responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a das pessoas físicas, 
autoras, co-autoras ou partícipes, o que acaba muitas vezes por estender a responsabilidade de tais atos aos membros 
das pessoas jurídicas que tenham participado de tais decisões ou tenham se omitido, quando poderiam evitar os prejuízos 
delas advindos. 
 
Zoneamento Ambiental para Atividade da Silvicultura – ZAS no RS 
 
A atividade de silvicultura no Estado do Rio Grande do Sul deve ser licenciada e autorizada pelo órgão ambiental – 
FEPAM seguindo as diretrizes do Zoneamento. O ZAS foi criado por meio das Resoluções nº 187 e 227 do CONSEMA e 
divide o Estado em Unidades de Paisagem Natural – UPN de acordo com os planos de bacias hidrográficas, restrições e 
potencialidades locais. 
  
A Portaria FEPAM n. 51/2014, alterada pela Portaria n. 86/2014, determina que no licenciamento da atividade de 
silvicultura são licenciados empreendimentos delimitados por áreas, dentro das quais é autorizado o projeto florestal, em 
quaisquer de suas etapas de manejo (plantio, desrama, desbaste, colheita ou exploração, reforma e outros). A 
implantação/operação de novos projetos de silvicultura somente poderá ser realizada após obtenção da Licença de 
Operação, com o atendimento às condições e restrições estabelecidas na Licença Prévia, ou após obtenção da Licença 
Única, conforme o porte do empreendimento. 

Ainda, quando se verificar que o empreendedor, integrador ou não, possui, no cômputo total, área de cultivo com 
silvicultura superior a mil hectares em situação de regularização (plantios anteriores a 30 de junho de 2006), serão 
exigidos os Programas Ambientais e os Programas de Monitoramento, em processos específicos. 
 
Para empresas já detentoras de empreendimentos florestais no Estado, fica vedada a aquisição de novas áreas para 
conversão em plantações florestais, sendo possível apenas a aquisição de novas propriedades já florestadas.  
 
Para empreendedores que pretendem iniciar com a atividade florestal no RS, estes deverão providenciar um estudo de 
viabilidade contemplando tamanho máximo e limite de distâncias entre florestas já existentes, proceder com o fluxo 
normal de licenciamento: LP; LI e LO.  
 
Licenças para a autoprodução de energia   
 
A Companhia possui as seguintes outorgas para a autoprodução de energia elétrica: 

 

Ato de Outorga Renovação Prazo 

PCH Flor do Mato 
Decreto 22.235 datado 

de 06.12.46 

1ª Renovação: Decreto 
76.898 datado de 

23.12.1975 

Pedido de Registro 
realizado em 15/09/17. 

Aguardando 
posicionamento da 

ANEEL. 

Registro realizado em 
2017 

PCH São Luiz 
Decreto 51.956/1963 – A 
datado de 26.04.1963 

1ª Renovação: Portaria 
DNAEE nº. 924/93 

datada de 24.08.1993 
Vencimento: 28/06/2023 

PCH Salto Cristo Rei 
Portaria MME 1274 

datada de 19.10.1988 
- Vencimento: 19/10/2018 

Termoelétrica IRANI 
Resolução autorizativa 
19 datada de 27.01.2005 

- Vencimento: 27/01/2035 
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Todas as outorgas para a Companhia foram concedidas pelo poder concedente, pelo prazo de 30 (trinta) anos, sendo que 
as outorgas para PCH Flor do Mato e para a PCH São Luiz foram prorrogadas, ambas pelo prazo de 30 (trinta) anos. O 
prazo da primeira prorrogação concedida à PCH Flor do Mato, expirou em 14 de outubro de 2005. Depois do vencimento 
do prazo da primeira prorrogação da outorga concedido para a Companhia, para a exploração das atividades de geração 
da PCH Flor do Mato, a Companhia apresentou à ANEEL, cerca de um mês antes do vencimento da outorga, 
requerimento de segunda prorrogação, pelo prazo de 20 anos, nos termos da legislação vigente acerca da matéria. Em 15 
de outubro de 2012, a Cia protocolou ofício na ANEEL concordando com os termos da Medida Provisória nº 579/2012, 
regulamentada pelo Decreto n° 7.805/2012; após o protocolo deste documento, a Diretoria da ANEEL analisou o pedido 
de prorrogação da concessão da PCH Flor do Mato protocolado em 14 de outubro de 2005 decidindo pelo seu 
arquivamento e, ainda, que a análise da renovação da concessão da referida PCH deveria ser realizado sob a ótica do 
novo pedido datado de 12/05/2014.  Em decorrência da mudança de legislação a PCH Flor do Mato passou a ser 
considerada como Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH), tendo em vista que sua potência instalada é de 4,8 MW ( 
4.800 KW ), desta forma, no ano de 2017 a Companhia requereu o cancelamento do pedido de renovação da concessão 
da PCH e o protocolou o pedido de registro da CGH Flor do Mato perante a ANEEL.   

A Companhia entende que não há nenhuma restrição ou limitação em operar a PCH Flor do Mato durante o processo de  
efetivação do registro. 

Até 19 de janeiro de 2015 era considerado um CGH com potência instalada de até 0,999 MW (999 KW).  Já uma PCH 
(Pequena Central Hidrelétrica) poderia ter potência instalada de 1,0 MW (1.000 KW) até 30 MW (30.000 KW). A lei 13.097 
de 19 de janeiro de 2015, alterou a Potência instalada de um CGH para até 3,0 MW (3.000 KW), e como sendo PCH 
potência instalada a partir de 3,0 MW (3.000 KW) até 50 MW (50.000 KW). Em 17 de novembro de 2016, sob a Lei 
13.360, foi considerado como CGH empreendimentos com potência instalada de até 5,0 MW (5.000 KW) e a partir deste 
valor e até 50 MW (50.000 KW) de potência instalada como sendo PCH’s ( Pequenas Centrais Hidroelétrica).  
 
Em 2018 a atual PCH Cristo Rei, será registrada na ANEEL como sendo uma CGH de 2,55 MW ( 2.550 KW ) Em 2021 
quando inspira o prazo de outorga da PCH São Luiz de 2,0 MW ( 2.000 KW ), será registrado como CGH junto a Agência 
Nacional. 
 
Embora a Irani não possa garantir que terá o registro das CGH’s, é muito difícil a perda dos direitos ao uso dos recursos 
hídricos. Uma vez que as áreas que estão instaladas as CGH’s são em grande parte propriedade da empresa, bem como 
as próprias Linhas de Transmissão também são de propriedade da empresa onde inclui as terras que elas estão 
instaladas. Outra particularidade é que  todas as CGH’s geram em 50 hz, e isto é impeditivo, para a interligação no 
sistema nacional elétrico (60 hz) e uso por outros possíveis consumidores. Esta particularidade faz com que o sistema 
elétrico de nossa geração hidroelétrica só possa ser utilizado pela própria IRANI. 

 

b) política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental e, se for o caso, de outras 
práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção ambiental: 
A Companhia tem uma política ambiental definida, comunicada e entendida por todas as partes interessadas, e tem plena 
consciência da importância em preservar o meio ambiente, exercer a responsabilidade social, praticar o desenvolvimento 
sustentável, utilizar tecnologias limpas e reduzir impactos ambientais.  
 
A Companhia compromete-se a: 
 
- atender a legislação ambiental vigente e promover a atuação responsável em nível local, regional e global; 
 - manter um sistema de gestão ambiental que busque a melhoria contínua de suas atividades, adotando medidas 
tecnicamente comprovadas para preservação e redução da poluição; 
- assegurar a avaliação e inclusão dos critérios ambientais nos contratos com fornecedores e prestadores de serviços; 
- assumir os desafios de redução dos impactos ambientais como oportunidade de melhoria nos resultados econômicos e 
sociais, construindo a base do desenvolvimento sustentável; 
- buscar soluções inovadoras e economicamente viáveis a partir do comprometimento e integração de equipes 
multidisciplinares; 

  
Os custos incorridos para manter o sistema de gestão ambiental são aprovados pela diretoria anualmente através da 
elaboração do orçamento anual e através de Formulários de Avaliação de Investimentos.  
 
A Companhia adota como padrão efetuar e manter um sistema de controle de emissões atmosféricas, qualidade do ar, 
inventário de emissão e remoção de gases de efeito estufa, controle de consumo de água, geração de efluentes, geração 
de resíduos, educação ambiental e outras. As práticas são todas pautadas e orientadas pelas normas da série 14.000, em 
especial a ISO 14001 referente ao sistema de gestão ambiental e certificação FSC® (Forest Stewardship Council®) 
(C020437/C116791), que garante que a madeira produzida ou utilizada pela empresa vem de uma floresta manejada de 
forma ecologicamente correta, socialmente justa e economicamente viável, além da certificação de cadeia de custódia, 
onde a empresa certificada pode colocar o selo FSC®  (C009947/C120229) no seu produto final. A Companhia tem dois 
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projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo aprovados pela ONU e, em uma iniciativa inédita no país, a Companhia 
foi a primeira empresa do Brasil a certificar o seu inventário de gases de efeito estufa de acordo com a norma 
internacional ISO 14.064-1:2006. 

 
c) dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes para o 
desenvolvimento das atividades  
Marcas registradas de titularidade da Companhia: Irani, Brastilo, Hardsystem, Hardtank, Hardcustom, Flashkraft, Finekraft, 
Flexikraft, Flatkraft, Envelokraft, Bagkraft, Flypack, Flybox, irani.com.br, Fancykraft. 
 
Não temos patentes, licenças, concessões, franquias ou contratos de royalties relevantes para o desenvolvimento das 
atividades.  
 
Temos três registros de desenho industrial concedidos pelo INPI: Configuração Aplicada em Caixa de Papelão (data de 
depósito: 28/08/2001), Configuração Aplicada em Bandeja Descartável para Copos (data de depósito: 30/08/2001) e 
Configuração Aplicada em Suporte para Copos (data de depósito: 16/03/2004). 
 
Em 2010, foi realizado depósito de Modelo de Utilidade junto ao INPI, o qual aguarda exame técnico, denominado: 
Disposição Introduzida em Embalagem De Papelão Ondulado Retornável Para Transporte (em 2010).  
 
Em 2011, foram realizados os depósitos junto ao INPI de um Modelo de Utilidade denominado Embalagem de Papelão 
Ondulado Antiviolação e também o Privilégio de Invenção denominado Palete Sustentável a Base de Resíduo, sendo que 
ambos aguardam exames técnicos junto ao INPI. 
 
Em 2012, foi realizado depósito junto ao INPI de um Privilégio de Invenção denominado Embalagem Sustentável para 
Acondicionamento e Transporte de Polímeros e Similares, que aguarda exame técnico junto ao INPI. 
 
Em 2013, foi realizado depósito junto ao INPI de um Privilégio de Invenção denominado Embalagem Sustentável para 
Acondicionamento e Resfriamento de Bebidas e Similares e de um Modelo de Utilidade denominado Caixa de Papelão 
Térmica, que aguardam exame técnico junto ao INPI. 
 
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017 não houveram novos depósitos de patentes, 
sendo que os pedidos realizados entre 2010 e 2013 permanecem aguardando exame técnico do INPI.  
 
Para mais detalhes, ver seção 9.1(b) deste Formulário de Referência.  
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7.6. Informações acerca dos países em que a Companhia obtém receitas relevantes no último exercício social:  
 
a) receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua participação na receita líquida total do 
emissor.  
 
As receitas líquidas de venda de bens e/ou serviços da Companhia provenientes dos clientes atribuídos ao país sede 
(Brasil) totalizaram R$ 733.131 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, e sua participação na receita 
líquida de venda de bens e/ou serviços consolidada da Companhia correspondeu a 85,3%.  
 
b) receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na receita líquida total do 
emissor; e c) receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total do emissor. 
 
As receitas líquidas de venda de bens e/ou serviços da Companhia proveniente dos clientes atribuídos a países 
estrangeiros (mercado externo) totalizaram R$ 126.038 mil, representando 14,7% da receita líquida de venda de bens e/ou 
serviços consolidada da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. A receita líquida de venda 
de bens e/ou serviços consolidada está distribuída por diversos países, conforme segue, expresso em milhares de reais: 

   

 
 

 
 
 
  

Rec. líquida % na receita
País exportação líquida total
Alemanha 18.584        2,16%
Arábia Saudita 15.133        1,76%
Argentina 12.191        1,42%
China 10.652        1,24%
França 9.367          1,09%
África do Sul 7.943          0,92%
Chile 7.053          0,82%
Paraguai 5.178          0,60%
Holanda 4.613          0,54%
Japão 3.885          0,45%
Peru 3.288          0,38%
Cingapura 2.945          0,34%
Turquia 2.582          0,30%
Portugal 2.211          0,26%
Índia 2.149          0,25%
Bolívia 2.028          0,24%
Kuwait 1.970          0,23%
Uruguai 1.843          0,21%
México 1.676          0,20%
Espanha 1.515          0,18%
Colômbia 1.324          0,15%
Áustria 1.303          0,15%
Paquistão 1.066          0,12%
Malásia 939             0,11%
Hong Kong 922             0,11%
Outros países 3.678          0,43%

126.038      14,67%

2017
 Consolidado
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7.7. Em relação aos países estrangeiros divulgados no item 7.6, informar em que medida a Companhia está 
sujeita à regulação desses países e de que modo tal sujeição afeta os negócios: 
 
A Companhia está sujeita à legislação de todos os países referidos no item 7.6, especificamente no que se refere à 
regulamentação de suas atividades comerciais, como, por exemplo, as normas locais de concorrência, societária e de 
mercado.  
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7.8. Em relação a políticas socioambientais, indicar: a) se a Companhia divulga informações sociais e 
ambientais; b) a metodologia seguida na elaboração dessas informações; c) se essas informações são auditadas 
ou revisadas por entidade independente; d) a página na rede mundial de computadores onde podem ser 
encontradas essas informações.  
 
Políticas Socioambientais adotadas pela Companhia: 
 

A adoção de um modelo de gestão com foco em sustentabilidade, somado a componentes como o conceito de empresas 
válidas, do Foco Do Cliente e da inovação, a Companhia reforça o compromisso em atuar de forma a equilibrar seu 
desempenho econômico e socioambiental, validado pelas Políticas Corporativas disponíveis no site 
http://www.irani.com.br/nosso-jeito-de-trabalhar/atitude-ampliada/politicas-corporativas/. Acredita, portanto, que este 
conjunto de esforços produzem resultados superiores, duradouros e admiráveis.  

Relatório de Sustentabilidade 

A transparência é um componente fundamental nas relações da Irani com seus stakeholders e o mercado. Desde 2006, 
Companhia divulga o Relatório de Sustentabilidade de forma voluntária e anual, sempre no primeiro semestre. Trata-se de 
um documento público, que contém o desdobramento da estratégia da Irani, os indicadores de performance do último 
exercício e os nossos compromissos futuros.  

Desde 2007, adota as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI) para a elaboração do relato, acompanhando suas 
atualizações ao longo do tempo. A partir de 2008, as informações não-financeiras dos Relatórios de Sustentabilidade da 
Companhia passaram a ser submetidos a um processo de verificação independente que resulta na emissão de uma 
declaração de garantia. Esta declaração avalia o equilíbrio e a materialidade das informações, trazendo ainda mais 
confiabilidade aos conteúdos divulgados. No exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a BSD Consulting foi responsável 
por esta verificação. Para a verificação da consistência e integridade das operações da Companhia, os auditores 
independentes mantêm-se os responsáveis por emitir o Parecer dos Auditores Independentes trimestral e anualmente. 

A publicação está disponível nos sites da Companhia (www.irani.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários – CVM 
(www.cvm.gov.br) e no web app www.relatorioanualirani.com.br, adaptado para tecnologias mobile como smartphones e 
tablets. 
 
Gestão do Desempenho Ambiental  
 
A Companhia tem consciência da importância em preservar o meio ambiente, buscando o desenvolvimento sustentável 
através de tecnologias limpas, de baixo carbono, e com isso reduzindo os impactos ambientais. Por esse motivo, conduz 
suas atividades de acordo com as melhores práticas de gestão ambiental, comprometendo-se, por meio de sua política 
ambiental, a atender a legislação vigente, a promover a melhoria contínua e a buscar a prevenção da poluição. 

Nossa política ambiental reflete o comprometimento com o atendimento aos requisitos legais aplicáveis, com prevenção da 
poluição e com a melhoria contínua. A efetividade do nosso sistema de gestão ambiental também se reflete nas 
certificações conquistadas, como a FSC® de Manejo Florestal (C020437/C116791) e Cadeia de Custódia 
(C009947/C120229), ISO 14.0001 e ISO 14.064. A Celulose Irani S.A. foi a primeira empresa do Brasil a certificar o seu 
Inventário de Gases de Efeito Estufa de acordo com a norma internacional ISO 14.064-1:2006 – Parte 3. Este Projeto visa 
verificar as emissões e remoções de gases de efeito estufa e avaliar o potencial da Empresa em relação ao “Carbono Zero”, 
ou seja, analisar se a empresa é neutra na emissão de dióxido de carbono.  

Além de investir em tecnologias para preservar o meio ambiente, a Companhia, com o objetivo de conscientizar os 
colaboradores e moradores das cidades de entorno, apóia e incentiva projetos no âmbito de educação ambiental, buscando 
fortalecer o conceito e a prática do desenvolvimento sustentável. Mais informações sobre as ações ambientais da 
Companhia podem ser obtidas no Relatório de Sustentabilidade, disponível nos sites da Companhia (www.irani.com.br) e 
da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e no web app www.relatorioanualirani.com.br , no link 
Sustentabilidade.  

Indicadores de Desempenho Ambiental  
 
Inventário de GEE (Gases de Efeito Estufa) 
 
Anualmente, a Companhia realiza a verificação do inventário de GEE através de organismo verificador. A auditoria é 
realizada de acordo com a NBR ISO 14064:2006. Durante os anos de 2006 a 2017, foi constatado que a Companhia é 
carbono neutro, ou seja, remove mais GEE da atmosfera do que emite. 
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A partir da verificação do inventário por organismos externos, a Companhia objetiva obter uma declaração independente 
sobre a qualidade do inventário, para assegurar aos usuários do documento maior confiabilidade nos resultados de suas 
emissões. A remoção de carbono na Companhia ocorre em função do grande volume de florestas plantadas. Como 
benefício aos clientes da Companhia e à sociedade como um todo, para cada tonelada de papel produzido foram 
sequestradas, em 2017, 2,53 toneladas de CO2eq.   

O inventário de emissões de gases de efeito estufa, além de orientar ações de redução de impactos ambientais, procura 
identificar oportunidades de novos projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), aumenta a transparência em 
sustentabilidade ambiental da Companhia; fortalece a confiança dos investidores; auxilia na identificação de riscos e facilita 
o plano de gestão ambiental da Companhia. Com o inventário de emissões de gases de efeito estufa, a Companhia se 
tornou a primeira empresa brasileira a obter o certificado pela norma internacional ISO 14.064:2006 relacionada à 
quantificação e à verificação de GEE. 
 
Indicadores de Desempenho Social  

Desenvolvimento Humano 

A Irani encerrou o ano de 2017 e o ano de 2016 com um quadro efetivo de 2.513 e 2.472 empregados (dados 
consolidados), respectivamente. Comprometida com a melhoria do clima organizacional interno, a Companhia investe em 
capacitação de seus empregados, benefícios, saúde, segurança e qualidade de vida, além de priorizar a comunicação 
direta entre lideranças e equipes, visando sempre a gestão participativa e valorizando a diversidade dos seus 
colaboradores. 

No ano de 2017, foram investidos R$ 30.040 mil em benefícios de alimentação, transporte, seguro de vida e plano de 
saúde, R$ 1.430 mil em capacitação, desenvolvimento e incentivos à educação por meio de subsídios, e R$ 5.777 mil no 
programa de participações nos resultados - PPR. Em 2016, foram investidos R$ 27.924 mil em benefícios de alimentação, 
transporte, seguro de vida e plano de saúde, R$ 1.634 mil em capacitação, desenvolvimento e incentivos à educação por 
meio de subsídios e R$ 4.281 mil no programa de participação nos resultados – PPR.  

A Companhia mantém cinco programas estruturantes de desenvolvimento de pessoas, alinhados à sua Missão, Visão e 
Valores empresariais que buscam criar condições para os colaboradores realizarem o máximo do seu potencial, 
desenvolvendo-se profissional e pessoalmente: Programa Cresce, Programa Motiva, Programa Supera, Programa Gera e 
Programa Cuida. O Programa Cresce foca nas oportunidades de capacitação e desenvolvimento para o refino técnico e 
comportamental dos colaboradores. O Programa Motiva agrupa as ações que asseguram um bom clima organizacional em 
um ambiente estimulante e motivador, com equipes engajadas e com responsabilidade compartilhada pelo crescimento da 
empresa. O Programa Supera trata de um estilo de gerenciar pessoas com base em competências e resultados, buscando 
desafiar e reconhecer o desenvolvimento dos colaboradores, bem como estimular a cultura de resultados e 
autodesenvolvimento. O Programa Gera foca na atração, engajamento e acompanhamento dos profissionais na sua 
trajetória profissional, estimulando o desenvolvimento através de programas de seleção, integração e acompanhamento dos 
nossos colaboradores. E, por fim, o Programa Cuida estabelece um modelo integrado de gestão de saúde e segurança do 
trabalho, que visa, através de estudos específicos sobre temas aplicáveis aos negócios da empresa, estabelecer regras e 
práticas de execução dos trabalhos, que visem redução e eliminação de riscos de acidentes de trabalhos nos processos de 
fabricação das unidades. Com estes programas, a administração da Companhia entende que está zelando pela produção e 
fortalecimento do capital humano, indispensável à concretização dos seus planos.   

Sociedade 

Com base na Política de Responsabilidade Social e como parte dos esforços da companhia para contribuir com o 
desenvolvimento de suas comunidades no entorno, a Companhia apoia e/ou promove projetos nas áreas de cidadania, 
educação, cultura, esporte e meio ambiente.  

Os projetos desenvolvidos ou apoiados pela Irani se dão por meio das parcerias com:  

Junior Achievement dos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais para o incentivo ao 
voluntariado empresarial e empreendedorismo jovem;  

SESI e Prefeitura de Indaiatuba (SP) para o desenvolvimento do Programa SESI Atleta do Futuro, para a promoção da 
cidadania de crianças e jovens por meio da prática esportiva. Este mesmo propósito é replicado no projeto Escola de 
Esportes SESI, desenvolvido em Santa Luzia (MG), em parceria com o SESI local. 
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Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) para o desenvolvimento de núcleos de iniciação ao voleibol nos municípios 
de Joaçaba, Herval d´Oeste, Vargem Bonita e na comunidade de Campina da Alegria, em Santa Catarina. 

Associação Broto do Galho, incentivando a geração de renda de moradores de Campina da Alegria por meio da 
confecção de produtos artesanais de utilidade e decoração a partir de resíduos industriais da Irani. Este projeto também 
conta com o apoio da Prefeitura de Vargem Bonita e do Sebrae SC. 

Associação de Pais e Professores da E.E.B Galeazzo Paganelli, em Campina da Alegria (SC) para o desenvolvimento 
do Projeto Aluno Destaque, que oferece acompanhamento pedagógico e bolsa de estudos aos cinco melhores alunos 
Escola, em Campina da Alegria (SC), com o objetivo de incentivá-los a continuar seus estudos de forma excelente. 

Também realizamos doações de produtos e/ou recursos financeiros beneficiando organizações no entorno para o 
desenvolvimento de ações pontuais. A análise dessas demandas e a deliberação do investimento é responsabilidade dos 
Comitês de Investimento Social, compostos pelas principais lideranças da Companhia em cada estado de atuação. 
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7.9. Outras Informações relevantes: 
 
Vantagens Competitivas 
 
Operações integradas que resultam em custos de produção mais baixos e menos voláteis 

 

As operações da Companhia são integradas verticalmente, gerando custos de produção mais baixos e menor exposição à 
variação dos custos de matéria prima. A Companhia controla todas as etapas da cadeia produtiva, desde a gestão das 
florestas, passando pelo beneficiamento da celulose e fabricação de papel, até a produção da embalagem papelão 
ondulado. A Companhia tem à sua disposição grande quantidade de terras, o que propicia uma robusta base florestal e 
autossuficiência quanto ao fornecimento de madeira. A Companhia entende que as empresas que possuem base florestal e 
produção de celulose próprias possuem vantagens competitivas de médio e longo prazo, tanto para garantir a qualidade de 
seus produtos quanto para reduzir a volatilidade dos resultados devido a variações dos preços das aparas que são também 
utilizadas no processo de produção de papel para embalagens. Além disso, a Companhia conta com alto índice de geração 
própria de energia, reduzindo seus custos de produção e riscos operacionais. 
 
Localização estratégica das florestas e unidades produtivas da Companhia 

 
A localização estratégica de florestas e unidades de produção da Companhia proporciona custos de transporte mais baixos. 
A distância média das florestas da Companhia até sua unidade industrial de produção de celulose e papel é de cerca de 20 
km, resultando em eficiências logísticas. Além disso, as unidades de produção de embalagem de papelão ondulado estão 
localizadas próximas aos principais clientes da Companhia. Isso oferece vantagem competitiva na venda de produtos, uma 
vez que os clientes da Companhia são, em grande maioria, empresas da indústria de alimentos, que demandam agilidade 
na entrega das embalagens, uma vez que lidam com produtos perecíveis. 
 
Excelência no manejo florestal 

 
A Companhia opera com excelência no manejo de florestas para a produção de celulose, conforme evidenciado pela 
certificação FSC® (C020437/C116791). A Companhia investe na gestão florestal, inclusive na pesquisa e desenvolvimento 
de sementes e mudas e técnicas de plantio. Como resultado, as florestas de pinus possuem uma das melhores taxas de 
crescimento do País. Em 2016, a taxa de crescimento das florestas da Companhia destinadas à produção de celulose de 
fibra longa (pinus) foi de 39,7 m3/hectare por ano. O relatório digital da IBÁ (Indústria Brasileira de Árvores) de 2017, com os 
números de 2016, aponta para o Brasil valor em torno de 31 m3/hectare ano, demonstrando que a produtividade média da 
empresa supera patamares médios nacionais e internacionais, possivelmente por fatores locais específicos e decorrente de 
práticas sustentáveis.  
 
Altos Padrões Socioambientais 

 
A Companhia possui a Certificação FSC® para o manejo florestal (C020437/C116791) e cadeia de custódia 
(C009947/C120229) em suas unidades. Esta certificação reconhece a produção responsável dos produtos florestais, por 
meio da conservação dos recursos naturais, condições justas de trabalho e um bom relacionamento com a comunidade, 
além de agregar valor aos negócios da Companhia..  
 
Instalações produtivas modernas 

 

As unidades industriais da Companhia têm tecnologias e processos de produção modernos, especialmente em decorrência 
de investimentos realizados nos anos de 2007 e 2008. A tecnologia e os processos de produção avançados utilizados nas 
unidades industriais da Companhia permitem utilizar um menor volume de matérias primas, principalmente aparas de papel, 
o que reduz custos de produção. As chapas e caixas de papelão ondulado produzidas possuem gramatura menor que a 
dos concorrentes da Companhia, o que confere vantagem competitiva, uma vez que a sua compra é tipicamente feita por 
quantidades unitárias, e não toneladas.  
 
Base de clientes sólida e diversificada  

 

A Companhia tem relacionamentos de longo prazo com uma base bem diversificada e fiel de clientes, alguns dos quais são 
clientes da Companhia há mais de 30 anos. Com a produção de embalagem papelão ondulado, atende-se principalmente a 
clientes no setor de alimentos, de fruticultura, cerâmico, fast-food, laticínios, agroindustrial, têxtil e convertedores de papel, 
dentre outros. Os clientes da Companhia são, em sua maioria, grandes empresas tais como Frimesa Cooperativa Central, 
Copobras S.A., Pamplona Alimentos S.A.,  Bombril S.A., Brasil Foods, Habib’s, Kellog’s, JBS - Friboi, Seara, Nissin, 

PÁGINA: 94 de 316

Formulário de Referência - 2018 - CELULOSE IRANI S.A. Versão : 4



7.9 - Outras informações relevantes

 

 

 

Bauducco, M. Dias Branco, Parati, Aurora Alimentos, Antilhas Embalagens, Cyklop , Nobelplast Embalagens e C Vale 
Agroindustrial. A Companhia trabalha para desenvolver novas soluções de embalagem que satisfaçam as necessidades de 
negócio de cada cliente. Isso permite estar ao lado dos clientes, juntando-se a eles na superação dos seus desafios, 
fidelizando-os, diferenciando os produtos e serviços da Companhia e, com isso, aumentando sua proposta de valor. 

 
Inovação e qualidade de produtos da Companhia 

 

A Companhia possui programas estruturados de excelência, qualidade, inovação e melhoria contínua para estimular a 
evolução deliberada em seus processos, produtos, serviços e práticas de gestão. Através de processos rigorosamente 
controlados por uma consistente sistemática de padronização, produzimos papéis em diversas gramaturas e embalagens 
de papelão ondulado que atendem as especificações e necessidades de cada cliente agregando valor diferenciado em 
relação ao mercado. A tecnologia e a gestão envolvidos nos processos, permitem a produção de papéis de fibra virgem de 
alta qualidade para atender a indústria alimentícia cumprindo as legislações que regulamentam esse tipo de produção. 
 

Administração experiente e comprometida 

 

A administração da Companhia é profissionalizada e possui executivos extremamente capacitados, dedicados e com 
experiência nos segmentos em que atua. A grande parte dos administradores da Companhia está na empresa há mais de 
dez anos, período no qual desenvolveram e sistematizaram suas atividades e negócios que, em conjunto com visão de 
longo prazo e percepção para captar novas oportunidades, acredita-se ter colocado a Companhia em posição diferenciada 
em relação aos seus concorrentes. 
 
Estratégias da Companhia 
 
Implementar o Plano de Investimentos  

 
O Plano de Investimentos da Companhia contempla a abertura de novas plantas industriais, de forma a acompanhar o 
processo de expansão geográfica de seus principais clientes, fidelizando-os e se beneficiando de seu crescimento. A 
Companhia acredita que a ampliação de sua capacidade produtiva, aliada às tecnologias diferenciadas dos novos 
equipamentos, permitirá melhor aproveitar a demanda relacionada ao potencial de crescimento do setor de embalagens 
nacional, em especial para o atendimento do setor de consumo e alimentos, cuja tendência é expandir com o aquecimento 
da economia nacional. 
 
Assegurar e aumentar participação da Companhia no mercado de embalagens no Brasil 

 
A Companhia acredita que o setor de embalagens de papelão ondulado e de papel brasileiro possui forte potencial de 
crescimento. Pretende-se assim utilizar as vantagens competitivas da Companhia para aumentar a sua participação no 
mercado local. A estratégia da Companhia passa: (i) pelo desenvolvimento de produtos com maior valor agregado e/ou 
menor custo (como, por exemplo, papéis de mais baixa gramatura); (ii) pelo aumento das vendas para clientes atuais, 
acompanhando a expansão deles; (iii) por expandir atividades para outras regiões, explorando o potencial de crescimento 
destes mercados e acompanhando o crescimento do mercado geográfico de clientes da Companhia; e, (iv) pela conquista 
de mercados atendidos por produtores menos eficientes ou informais. 
 
Manter a integração vertical e alto nível de eficiência operacional 

 
A Companhia pretende manter a integração vertical do seu negócio, com o controle de todas as etapas de sua cadeia 
produtiva (da floresta até a produção de papel para embalagens e embalagem papelão ondulado), com uma combinação 
equilibrada de suprimento de matéria prima entre celulose (fibra virgem) e aparas (fibra reciclada). Pretende-se ainda 
manter um alto nível de eficiência operacional e com isso diminuir custos e obter economias de escala. Para os próximos 
anos, busca-se ampliar o nível de automação das fábricas e incorporar novas tecnologias de forma a aumentar a 
produtividade.  
 

Manter a disciplina financeira  

 
O saldo da dívida bruta da Companhia consolidada em 31 de dezembro de 2017 era de R$772.096 mil, dos quais 
R$154.905 mil (20,1%) representavam dívidas de curto prazo e R$617.191 mil (79,9%) dívidas de longo prazo. A 
Companhia está trabalhando para reduzir os custos de dívida e melhorar ainda mais o seu perfil, a fim de alongar o prazo 
de vencimento de endividamento e reduzir o seu custo. Além disso, a Companhia busca melhorar a sua estrutura de capital 
com o objetivo de viabilizar a implementação do Plano de Investimento. 
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Aquisições estratégicas 

 
A Companhia pretende avaliar eventuais oportunidades de aquisições estratégicas de empresas, caso identifique-se 
oportunidades que apresentem taxas de retorno vantajosas ou possibilidade de atuação em regiões e nichos de mercado 
compatíveis com a estratégia de negócios da Companhia. Tendo em vista o alto nível de pulverização do setor de 
embalagens, a Companhia pode tornar-se potencial consolidadora a partir do seu crescimento sustentável e obtenção de 
ganhos de escala. 
 
 
Seguros 
 
A Companhia adota uma política conservadora com relação à contratação de seguros para cobertura de sinistros diversos. 
A cobertura de seguros é determinada segundo a natureza dos riscos dos bens, para cobrir eventuais perdas decorrentes 
de sinistros. Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia mantinha contratado seguro empresarial com coberturas de 
incêndio, raio, explosão, danos elétricos e vendaval para fábricas, usinas, vila residencial e escritórios, e também 
coberturas de responsabilidade civil geral, responsabilidade de D&O, em montante total de R$ 581.740. Também estão 
contratados seguros de vida em grupo para os colaboradores com cobertura mínima de 24 vezes o salário do colaborador 
ou no máximo de R$ 500, além de seguro de frota de veículos com cobertura a valor de mercado. Em relação às florestas, 
a Companhia avaliou os riscos existentes e concluiu pela não contratação de seguros, face às medidas preventivas 
adotadas contra incêndio e outros riscos florestais que têm se mostrado eficientes. A Administração avalia que o 
gerenciamento dos riscos relacionados às atividades florestais é adequado para a continuidade operacional da atividade na 
Companhia.  
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8. NEGÓCIOS EXTRAORDINÁRIOS NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS 
 
8.1. Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal nos 
negócios da Companhia 
 
Não aplicável, dado que não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como 
operação normal nos negócios da Companhia.  
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8.2. Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia 
 
Não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia. 
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8.3. Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente 
relacionados com suas atividades operacionais 
 
Não existem contratos celebrados pela Companhia e suas controladas que não sejam diretamente relacionados com suas 
atividades principais.  
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8.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 
 
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima. 
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9. ATIVOS RELEVANTES   
 
9.1. Bens do ativo não-circulante relevantes para o desenvolvimento das atividades da Companhia: (no último 
exercício social) 
 
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia operava com 6 unidades fabris e possuía escritórios em Joaçaba (SC) e matriz 
em Porto Alegre (RS). 
 
A Companhia possui aproximadamente 41.600 hectares de terras próprias e 1.550 hectares de terras arrendadas. A base 

florestal da Companhia é constituída por aproximadamente 17.500 hectares de florestas plantadas, 2.600 hectares de 

infraestrutura e 22.000 hectares de áreas de vegetação nativa, áreas de reserva legal e preservação permanente. A 

Companhia é proprietária de aproximadamente 27.900 hectares de terras localizadas no Estado de Santa Catarina, cujas 

florestas de pinus asseguram autossuficiência de madeira, e 13.700 hectares de terras no Estado do Rio Grande do Sul, 

cujas florestas são destinadas ao mercado de madeira e produzem a goma resina para a fábrica de resinas da Companhia. 

Nas áreas de terras da Companhia ainda estão plantados aproximadamente 3.600 hectares de florestas, que foram 

vendidas no ano de 2016 e que serão colhidas pelo adquirente nos próximos anos. As florestas da Companhia em Santa 

Catarina estão localizadas a um raio médio de 20 km de sua fábrica de celulose e papel, resultando em eficiência logística.  
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Fábrica de embalagem de papelão ondulado Embalagem SC Brasil SC Vargem Bonita Própria

Fábrica de embalagem de papelão ondulado Embalagem SP Brasil SP Indaiatuba Alugada

Produção de breu e terebintina Resinas RS Brasil RS Balneário Pinhal Alugada

Fábrica de embalagem de papelão ondulado Embalagem SP Brasil SP São Paulo Própria

Fábrica de papel kraft Papel SC Brasil SC Vargem Bonita Própria

Fábrica de papel kraft Papel MG Brasil MG Santa Luzia Própria

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados

Descrição do bem do ativo imobilizado País de localização UF de localização Município de localização Tipo de propriedade

PÁGINA: 102 de 316

Formulário de Referência - 2018 - CELULOSE IRANI S.A. Versão : 4



Marcas SR 006690173 25/11/2018 Este registro, pode ser contestado por exemplo, através de 
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido 
concedido em desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, 
através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na 
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual 
concedida e para assinalar todos os produtos ou serviços 
contidos no certificado de registro. No âmbito judicial, embora a 
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas, 
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar 
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. A 
manutenção dos registros de marcas é realizada através do 
pagamento periódico de retribuições à entidade competente. O 
pagamento das devidas taxas (renovação – decênios) é 
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a 
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

Marcas SR 006655351 25/09/2018 Este registro, pode ser contestado por exemplo, através de 
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido 
concedido em desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, 
através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na 
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual 
concedida e para assinalar todos os produtos ou serviços 
contidos no certificado de registro. No âmbito judicial, embora a 
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas, 
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar 
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. A 
manutenção dos registros de marcas é realizada através do 
pagamento periódico de retribuições à entidade competente. O 
pagamento das devidas taxas (renovação – decênios) é 
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a 
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Irani 823220745 05/06/2027 Este registro, pode ser contestado por exemplo, através de 
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido 
concedido em desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, 
através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na 
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual 
concedida e para assinalar todos os produtos ou serviços 
contidos no certificado de registro. No âmbito judicial, embora a 
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas, 
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar 
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. A 
manutenção dos registros de marcas é realizada através do 
pagamento periódico de retribuições à entidade competente. O 
pagamento das devidas taxas (renovação – decênios) é 
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a 
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

Marcas Santa Luzia 815120150 16/01/2022 Este registro, pode ser contestado por exemplo, através de 
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido 
concedido em desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, 
através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na 
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual 
concedida e para assinalar todos os produtos ou serviços 
contidos no certificado de registro. No âmbito judicial, embora a 
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas, 
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar 
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. A 
manutenção dos registros de marcas é realizada através do 
pagamento periódico de retribuições à entidade competente. O 
pagamento das devidas taxas (renovação – decênios) é 
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a 
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Irani 823222136 05/06/2027 Este registro, pode ser contestado por exemplo, através de 
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido 
concedido em desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, 
através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na 
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual 
concedida e para assinalar todos os produtos ou serviços 
contidos no certificado de registro. No âmbito judicial, embora a 
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas, 
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar 
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. A 
manutenção dos registros de marcas é realizada através do 
pagamento periódico de retribuições à entidade competente. O 
pagamento das devidas taxas (renovação – decênios) é 
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a 
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

Marcas Irani 823222128 05/06/2027 Este registro, pode ser contestado por exemplo, através de 
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido 
concedido em desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, 
através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na 
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual 
concedida e para assinalar todos os produtos ou serviços 
contidos no certificado de registro. No âmbito judicial, embora a 
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas, 
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar 
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. A 
manutenção dos registros de marcas é realizada através do 
pagamento periódico de retribuições à entidade competente. O 
pagamento das devidas taxas (renovação – decênios) é 
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a 
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Irani 823664848 12/06/2027 Este registro, pode ser contestado por exemplo, através de 
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido 
concedido em desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, 
através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na 
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual 
concedida e para assinalar todos os produtos ou serviços 
contidos no certificado de registro. No âmbito judicial, embora a 
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas, 
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar 
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. A 
manutenção dos registros de marcas é realizada através do 
pagamento periódico de retribuições à entidade competente. O 
pagamento das devidas taxas (renovação – decênios) é 
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a 
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

Marcas Irani 823222144 05/06/2027 Este registro, pode ser contestado por exemplo, através de 
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido 
concedido em desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, 
através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na 
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual 
concedida e para assinalar todos os produtos ou serviços 
contidos no certificado de registro. No âmbito judicial, embora a 
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas, 
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar 
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. A 
manutenção dos registros de marcas é realizada através do 
pagamento periódico de retribuições à entidade competente. O 
pagamento das devidas taxas (renovação – decênios) é 
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a 
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Irani 823664880 13/09/2027 Este registro, pode ser contestado por exemplo, através de 
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido 
concedido em desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, 
através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na 
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual 
concedida e para assinalar todos os produtos ou serviços 
contidos no certificado de registro. No âmbito judicial, embora a 
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas, 
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar 
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. A 
manutenção dos registros de marcas é realizada através do 
pagamento periódico de retribuições à entidade competente. O 
pagamento das devidas taxas (renovação – decênios) é 
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a 
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

Marcas Irani 823664856 12/06/2027 Este registro, pode ser contestado por exemplo, através de 
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido 
concedido em desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, 
através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na 
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual 
concedida e para assinalar todos os produtos ou serviços 
contidos no certificado de registro. No âmbito judicial, embora a 
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas, 
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar 
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. A 
manutenção dos registros de marcas é realizada através do 
pagamento periódico de retribuições à entidade competente. O 
pagamento das devidas taxas (renovação – decênios) é 
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a 
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Irani 823664910 12/06/2027 Este registro, pode ser contestado por exemplo, através de 
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido 
concedido em desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, 
através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na 
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual 
concedida e para assinalar todos os produtos ou serviços 
contidos no certificado de registro. No âmbito judicial, embora a 
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas, 
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar 
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. A 
manutenção dos registros de marcas é realizada através do 
pagamento periódico de retribuições à entidade competente. O 
pagamento das devidas taxas (renovação – decênios) é 
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a 
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

Marcas Irani 823664899 12/06/2027 Este registro, pode ser contestado por exemplo, através de 
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido 
concedido em desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, 
através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na 
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual 
concedida e para assinalar todos os produtos ou serviços 
contidos no certificado de registro. No âmbito judicial, embora a 
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas, 
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar 
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. A 
manutenção dos registros de marcas é realizada através do 
pagamento periódico de retribuições à entidade competente. O 
pagamento das devidas taxas (renovação – decênios) é 
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a 
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Brastilo 829144013 03/05/2020 Este registro, pode ser contestado por exemplo, através de 
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido 
concedido em desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, 
através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na 
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual 
concedida e para assinalar todos os produtos ou serviços 
contidos no certificado de registro. No âmbito judicial, embora a 
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas, 
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar 
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. A 
manutenção dos registros de marcas é realizada através do 
pagamento periódico de retribuições à entidade competente. O 
pagamento das devidas taxas (renovação – decênios) é 
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a 
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

Marcas Irani 827230508 13/05/2018 Este registro, pode ser contestado por exemplo, através de 
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido 
concedido em desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, 
através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na 
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual 
concedida e para assinalar todos os produtos ou serviços 
contidos no certificado de registro. No âmbito judicial, embora a 
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas, 
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar 
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. A 
manutenção dos registros de marcas é realizada através do 
pagamento periódico de retribuições à entidade competente. O 
pagamento das devidas taxas (renovação – decênios) é 
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a 
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Bagkraft 901680877 03/10/2022 Este registro, pode ser contestado por exemplo, através de 
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido 
concedido em desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, 
através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na 
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual 
concedida e para assinalar todos os produtos ou serviços 
contidos no certificado de registro. No âmbito judicial, embora a 
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas, 
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar 
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. A 
manutenção dos registros de marcas é realizada através do 
pagamento periódico de retribuições à entidade competente. O 
pagamento das devidas taxas (renovação – decênios) é 
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a 
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

Marcas Brastilo 829174583 03/05/2020 Este registro, pode ser contestado por exemplo, através de 
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido 
concedido em desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, 
através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na 
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual 
concedida e para assinalar todos os produtos ou serviços 
contidos no certificado de registro. No âmbito judicial, embora a 
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas, 
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar 
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. A 
manutenção dos registros de marcas é realizada através do 
pagamento periódico de retribuições à entidade competente. O 
pagamento das devidas taxas (renovação – decênios) é 
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a 
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Flatkraft 901681067 03/10/2022 Este registro, pode ser contestado por exemplo, através de 
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido 
concedido em desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, 
através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na 
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual 
concedida e para assinalar todos os produtos ou serviços 
contidos no certificado de registro. No âmbito judicial, embora a 
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas, 
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar 
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. A 
manutenção dos registros de marcas é realizada através do 
pagamento periódico de retribuições à entidade competente. O 
pagamento das devidas taxas (renovação – decênios) é 
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a 
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

Marcas Finekraft 901681024 03/10/2022 Este registro, pode ser contestado por exemplo, através de 
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido 
concedido em desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, 
através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na 
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual 
concedida e para assinalar todos os produtos ou serviços 
contidos no certificado de registro. No âmbito judicial, embora a 
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas, 
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar 
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. A 
manutenção dos registros de marcas é realizada através do 
pagamento periódico de retribuições à entidade competente. O 
pagamento das devidas taxas (renovação – decênios) é 
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a 
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Flashkraft 901681105 15/07/2023 Este registro, pode ser contestado por exemplo, através de 
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido 
concedido em desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, 
através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na 
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual 
concedida e para assinalar todos os produtos ou serviços 
contidos no certificado de registro. No âmbito judicial, embora a 
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas, 
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar 
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. A 
manutenção dos registros de marcas é realizada através do 
pagamento periódico de retribuições à entidade competente. O 
pagamento das devidas taxas (renovação – decênios) é 
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a 
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

Marcas Flexikraft 901681091 15/07/2023 Este registro, pode ser contestado por exemplo, através de 
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido 
concedido em desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, 
através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na 
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual 
concedida e para assinalar todos os produtos ou serviços 
contidos no certificado de registro. No âmbito judicial, embora a 
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas, 
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar 
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. A 
manutenção dos registros de marcas é realizada através do 
pagamento periódico de retribuições à entidade competente. O 
pagamento das devidas taxas (renovação – decênios) é 
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a 
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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Marcas irani 912474629 N/A Este pedido foi depositado em 24/03/2017 e refere-se a nova 
logomarca da Irani. Ele será analisado até 2019. Dificilmente 
será indeferido. Se for indeferida, poderá ser feito recurso 
administrativo e posteriormente judicial, ambos com fundamento 
nos registros anteriores, que ainda estarão vigentes.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

Marcas Envelokraft 901681130 15/07/2023 Este registro, pode ser contestado por exemplo, através de 
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido 
concedido em desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, 
através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na 
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual 
concedida e para assinalar todos os produtos ou serviços 
contidos no certificado de registro. No âmbito judicial, embora a 
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas, 
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar 
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. A 
manutenção dos registros de marcas é realizada através do 
pagamento periódico de retribuições à entidade competente. O 
pagamento das devidas taxas (renovação – decênios) é 
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a 
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

Marcas irani 912474718 N/A Este pedido foi depositado em 24/03/2017 e refere-se a nova 
logomarca da Irani. Ele será analisado até 2019. Dificilmente 
será indeferido. Se for indeferida, poderá ser feito recurso 
administrativo e posteriormente judicial, ambos com fundamento 
nos registros anteriores, que ainda estarão vigentes.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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Marcas irani 912474769 N/A Este pedido foi depositado em 24/03/2017 e refere-se a nova 
logomarca da Irani. Ele será analisado até 2019. Dificilmente 
será indeferido. Se for indeferida, poderá ser feito recurso 
administrativo e posteriormente judicial, ambos com fundamento 
nos registros anteriores, que ainda estarão vigentes.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

Marcas irani 912474823 N/A Este pedido foi depositado em 24/03/2017 e refere-se a nova 
logomarca da Irani. Ele será analisado até 2019. Dificilmente 
será indeferido. Se for indeferida, poderá ser feito recurso 
administrativo e posteriormente judicial, ambos com fundamento 
nos registros anteriores, que ainda estarão vigentes.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

Marcas irani 912474890 N/A Este pedido foi depositado em 24/03/2017 e refere-se a nova 
logomarca da Irani. Ele será analisado até 2019. Dificilmente 
será indeferido. Se for indeferida, poderá ser feito recurso 
administrativo e posteriormente judicial, ambos com fundamento 
nos registros anteriores, que ainda estarão vigentes.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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Patentes Patente de Invenção PI 
1105398-4

N/A Este pedido de patente está em análise pelo INPI. O Instituto 
pode entender que falta algum requisito (novidade, atividade 
inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva). É 
possível também que um terceiro venha a se opor ao pedido, 
alegando a falta de algum dos referidos requisitos.

Não há como quantificar o impacto. A perda da 
expectativa do direito não será tão relevante, pois 
apenas impede a exclusividade sobre o objeto, 
podendo ser mantida a utilização/fabricação do 
produto ou processo objeto do pedido de patente.

Patentes Patente de Invenção 
BR 10 2012 008597-6

N/A Este pedido de patente está em análise pelo INPI. O Instituto 
pode entender que falta algum requisito (novidade, atividade 
inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva). É 
possível também que um terceiro venha a se opor ao pedido, 
alegando a falta de algum dos referidos requisitos. Neste caso 
como existe um cotitular na patente, existe a possibilidade de 
um problema com relação a participação de cada um neste 
invento, pois não está definido nada em contrato.

Não há como quantificar o impacto. A perda da 
expectativa do direito não será tão relevante, pois 
apenas impede a exclusividade sobre o objeto, 
podendo ser mantida a utilização/fabricação do 
produto ou processo objeto do pedido de patente. 
Existem produtos alternativos para substituir este 
equipamento.

Marcas irani 912474912 N/A Este pedido foi depositado em 24/03/2017 e refere-se a nova 
logomarca da Irani. Ele será analisado até 2019. Dificilmente 
será indeferido. Se for indeferida, poderá ser feito recurso 
administrativo e posteriormente judicial, ambos com fundamento 
nos registros anteriores, que ainda estarão vigentes.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

Patentes Patente de Invenção 
BR 10 2012 030518-6

N/A Este pedido de patente está em análise pelo INPI. O Instituto 
pode entender que falta algum requisito (novidade, atividade 
inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva). É 
possível também que um terceiro venha a se opor ao pedido, 
alegando a falta de algum dos referidos requisitos.

Não há como quantificar o impacto. A perda da 
expectativa do direito não será tão relevante, pois 
apenas impede a exclusividade sobre o objeto, 
podendo ser mantida a utilização/fabricação do 
produto ou processo objeto do pedido de patente.

Patentes Patente de Invenção 
BR 10 2013 009098-0

N/A Este pedido de patente está em análise pelo INPI. O Instituto 
pode entender que falta algum requisito (novidade, atividade 
inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva). É 
possível também que um terceiro venha a se opor ao pedido, 
alegando a falta de algum dos referidos requisitos.

Não há como quantificar o impacto. A perda da 
expectativa do direito não será tão relevante, pois 
apenas impede a exclusividade sobre o objeto, 
podendo ser mantida a utilização/fabricação do 
produto ou processo objeto do pedido de patente.

Patentes Patente de Modelo de 
Utilidade BR 20 2013 
009099-4

N/A Este pedido de patente está em análise pelo INPI. O Instituto 
pode entender que falta algum requisito (novidade, atividade 
inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva). É 
possível também que um terceiro venha a se opor ao pedido, 
alegando a falta de algum dos referidos requisitos.

Não há como quantificar o impacto. A perda da 
expectativa do direito não será tão relevante, pois 
apenas impede a exclusividade sobre o objeto, 
podendo ser mantida a utilização/fabricação do 
produto ou processo objeto do pedido de patente.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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Patentes Patente de Modelo de 
Utilidade MU 9102377-
7

N/A Este pedido de patente está em análise pelo INPI. O Instituto 
pode entender que falta algum requisito (novidade, atividade 
inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva). É 
possível também que um terceiro venha a se opor ao pedido, 
alegando a falta de algum dos referidos requisitos.

Não há como quantificar o impacto. A perda da 
expectativa do direito não será tão relevante, pois 
apenas impede a exclusividade sobre o objeto, 
podendo ser mantida a utilização/fabricação do 
produto ou processo objeto do pedido de patente.

Patentes Patente de Modelo de 
Utilidade MU 9001882-
6

N/A Este pedido de patente está em análise pelo INPI. O Instituto 
pode entender que falta algum requisito (novidade, atividade 
inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva). É 
possível também que um terceiro venha a se opor ao pedido, 
alegando a falta de algum dos referidos requisitos.

Não há como quantificar o impacto. A perda da 
expectativa do direito não será tão relevante, pois 
apenas impede a exclusividade sobre o objeto, 
podendo ser mantida a utilização/fabricação do 
produto ou processo objeto do pedido de patente.

Nome de domínio na internet celuloseirani.com.br 
#341238

17/05/2018 O domínio já está registrado, de forma que só existem duas 
formas de perda do mesmo. O primeiro seria pela falta de 
pagamento, contudo neste caso, ainda poderíamos registrar 
novamente, aplicando inclusive o direito de anterioridade 
concedido pelo registro da marca idêntica ao radical do domínio. 
A outra forma de perder seria por ação judicial, entretanto, 
primeiro teríamos que perder a marca para que um terceiro 
obtivesse êxito nesta demanda.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre os domínios poderia ser muito 
prejudicial à atividade, pois demandaria a troca 
dos endereços já divulgados, entretanto, o risco de 
acontecer essa perda é mínima. Mesmo que 
acontecesse, o endereço antigo poderia ser 
substituído por outro.

Nome de domínio na internet celuloseirani.com 
87010790_DOMAIN_C
OM-VRSN

28/05/2017 O domínio já está registrado, de forma que só existem duas 
formas de perda do mesmo. O primeiro seria pela falta de 
pagamento, contudo neste caso, ainda poderíamos registrar 
novamente, aplicando inclusive o direito de anterioridade 
concedido pelo registro da marca idêntica ao radical do domínio. 
A outra forma de perder seria por ação judicial, entretanto, 
primeiro teríamos que perder a marca para que um terceiro 
obtivesse êxito nesta demanda.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre os domínios poderia ser muito 
prejudicial à atividade, pois demandaria a troca 
dos endereços já divulgados, entretanto, o risco de 
acontecer essa perda é mínima. Mesmo que 
acontecesse, o endereço antigo poderia ser 
substituído por outro.

Nome de domínio na internet saoroberto.com.br 
#155863

22/04/2021 O domínio já está registrado, de forma que só existem duas 
formas de perda do mesmo. O primeiro seria pela falta de 
pagamento, contudo neste caso, ainda poderíamos registrar 
novamente, aplicando inclusive o direito de anterioridade 
concedido pelo registro da marca idêntica ao radical do domínio. 
A outra forma de perder seria por ação judicial, entretanto, 
primeiro teríamos que perder a marca para que um terceiro 
obtivesse êxito nesta demanda.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre os domínios poderia ser muito 
prejudicial à atividade, pois demandaria a troca 
dos endereços já divulgados, entretanto, o risco de 
acontecer essa perda é mínima. Mesmo que 
acontecesse, o endereço antigo poderia ser 
substituído por outro.

Nome de domínio na internet irani.com.br #165104 28/05/2023 O domínio já está registrado, de forma que só existem duas 
formas de perda do mesmo. O primeiro seria pela falta de 
pagamento, contudo neste caso, ainda poderíamos registrar 
novamente, aplicando inclusive o direito de anterioridade 
concedido pelo registro da marca idêntica ao radical do domínio. 
A outra forma de perder seria por ação judicial, entretanto, 
primeiro teríamos que perder a marca para que um terceiro 
obtivesse êxito nesta demanda.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre os domínios poderia ser muito 
prejudicial à atividade, pois demandaria a troca 
dos endereços já divulgados, entretanto, o risco de 
acontecer essa perda é mínima. Mesmo que 
acontecesse, o endereço antigo poderia ser 
substituído por outro.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Nome de domínio na internet consumoconsciente.ind
.br #3944756

01/10/2018 O domínio já está registrado, de forma que só existem duas 
formas de perda do mesmo. O primeiro seria pela falta de 
pagamento, contudo neste caso, ainda poderíamos registrar 
novamente, aplicando inclusive o direito de anterioridade 
concedido pelo registro da marca idêntica ao radical do domínio. 
A outra forma de perder seria por ação judicial, entretanto, 
primeiro teríamos que perder a marca para que um terceiro 
obtivesse êxito nesta demanda.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre os domínios poderia ser muito 
prejudicial à atividade, pois demandaria a troca 
dos endereços já divulgados, entretanto, o risco de 
acontecer essa perda é mínima. Mesmo que 
acontecesse, o endereço antigo poderia ser 
substituído por outro.

Nome de domínio na internet iranionline.com.br 
#4063959

16/11/2022 O domínio já está registrado, de forma que só existem duas 
formas de perda do mesmo. O primeiro seria pela falta de 
pagamento, contudo neste caso, ainda poderíamos registrar 
novamente, aplicando inclusive o direito de anterioridade 
concedido pelo registro da marca idêntica ao radical do domínio. 
A outra forma de perder seria por ação judicial, entretanto, 
primeiro teríamos que perder a marca para que um terceiro 
obtivesse êxito nesta demanda.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre os domínios poderia ser muito 
prejudicial à atividade, pois demandaria a troca 
dos endereços já divulgados, entretanto, o risco de 
acontecer essa perda é mínima. Mesmo que 
acontecesse, o endereço antigo poderia ser 
substituído por outro.

Nome de domínio na internet brastilo.com.br 
#3420368

06/03/2020 O domínio já está registrado, de forma que só existem duas 
formas de perda do mesmo. O primeiro seria pela falta de 
pagamento, contudo neste caso, ainda poderíamos registrar 
novamente, aplicando inclusive o direito de anterioridade 
concedido pelo registro da marca idêntica ao radical do domínio. 
A outra forma de perder seria por ação judicial, entretanto, 
primeiro teríamos que perder a marca para que um terceiro 
obtivesse êxito nesta demanda.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre os domínios poderia ser muito 
prejudicial à atividade, pois demandaria a troca 
dos endereços já divulgados, entretanto, o risco de 
acontecer essa perda é mínima. Mesmo que 
acontecesse, o endereço antigo poderia ser 
substituído por outro.

Nome de domínio na internet consumosustentavel.co
m.br #3847177

28/08/2018 O domínio já está registrado, de forma que só existem duas 
formas de perda do mesmo. O primeiro seria pela falta de 
pagamento, contudo neste caso, ainda poderíamos registrar 
novamente, aplicando inclusive o direito de anterioridade 
concedido pelo registro da marca idêntica ao radical do domínio. 
A outra forma de perder seria por ação judicial, entretanto, 
primeiro teríamos que perder a marca para que um terceiro 
obtivesse êxito nesta demanda.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre os domínios poderia ser muito 
prejudicial à atividade, pois demandaria a troca 
dos endereços já divulgados, entretanto, o risco de 
acontecer essa perda é mínima. Mesmo que 
acontecesse, o endereço antigo poderia ser 
substituído por outro.

Nome de domínio na internet iranitrading.com.br 
#3739966

24/07/2018 O domínio já está registrado, de forma que só existem duas 
formas de perda do mesmo. O primeiro seria pela falta de 
pagamento, contudo neste caso, ainda poderíamos registrar 
novamente, aplicando inclusive o direito de anterioridade 
concedido pelo registro da marca idêntica ao radical do domínio. 
A outra forma de perder seria por ação judicial, entretanto, 
primeiro teríamos que perder a marca para que um terceiro 
obtivesse êxito nesta demanda.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre os domínios poderia ser muito 
prejudicial à atividade, pois demandaria a troca 
dos endereços já divulgados, entretanto, o risco de 
acontecer essa perda é mínima. Mesmo que 
acontecesse, o endereço antigo poderia ser 
substituído por outro.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas SR - São Roberto 
006260543

25/08/2026 Este registro, pode ser contestado por exemplo, através de 
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido 
concedido em desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, 
através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na 
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual 
concedida e para assinalar todos os produtos ou serviços 
contidos no certificado de registro. No âmbito judicial, embora a 
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas, 
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar 
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. A 
manutenção dos registros de marcas é realizada através do 
pagamento periódico de retribuições à entidade competente. O 
pagamento das devidas taxas (renovação – decênios) é 
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a 
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

Nome de domínio na internet carbononeutropornatur
eza.com.br #4151746

08/01/2021 O domínio já está registrado, de forma que só existem duas 
formas de perda do mesmo. O primeiro seria pela falta de 
pagamento, contudo neste caso, ainda poderíamos registrar 
novamente, aplicando inclusive o direito de anterioridade 
concedido pelo registro da marca idêntica ao radical do domínio. 
A outra forma de perder seria por ação judicial, entretanto, 
primeiro teríamos que perder a marca para que um terceiro 
obtivesse êxito nesta demanda.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre os domínios poderia ser muito 
prejudicial à atividade, pois demandaria a troca 
dos endereços já divulgados, entretanto, o risco de 
acontecer essa perda é mínima. Mesmo que 
acontecesse, o endereço antigo poderia ser 
substituído por outro.

Nome de domínio na internet campinadaalegria.com.
br #7715211

23/12/2020 O domínio já está registrado, de forma que só existem duas 
formas de perda do mesmo. O primeiro seria pela falta de 
pagamento, contudo neste caso, ainda poderíamos registrar 
novamente, aplicando inclusive o direito de anterioridade 
concedido pelo registro da marca idêntica ao radical do domínio. 
A outra forma de perder seria por ação judicial, entretanto, 
primeiro teríamos que perder a marca para que um terceiro 
obtivesse êxito nesta demanda.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre os domínios poderia ser muito 
prejudicial à atividade, pois demandaria a troca 
dos endereços já divulgados, entretanto, o risco de 
acontecer essa perda é mínima. Mesmo que 
acontecesse, o endereço antigo poderia ser 
substituído por outro.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 118 de 316

Formulário de Referência - 2018 - CELULOSE IRANI S.A. Versão : 4



Marcas SR 006655343 25/09/2018 Este registro, pode ser contestado por exemplo, através de 
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido 
concedido em desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, 
através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na 
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual 
concedida e para assinalar todos os produtos ou serviços 
contidos no certificado de registro. No âmbito judicial, embora a 
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas, 
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar 
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. A 
manutenção dos registros de marcas é realizada através do 
pagamento periódico de retribuições à entidade competente. O 
pagamento das devidas taxas (renovação – decênios) é 
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a 
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

Marcas SR 006690165 25/11/2018 Este registro, pode ser contestado por exemplo, através de 
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido 
concedido em desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, 
através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na 
hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual 
concedida e para assinalar todos os produtos ou serviços 
contidos no certificado de registro. No âmbito judicial, embora a 
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas, 
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar 
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. A 
manutenção dos registros de marcas é realizada através do 
pagamento periódico de retribuições à entidade competente. O 
pagamento das devidas taxas (renovação – decênios) é 
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a 
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica na 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros, podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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IGE - Irani Geração de 
Energia Sustentável 
Ltda

19.439.489/0001-20 - Controlada Brasil RS Porto Alegre Atua na geração de energia eólica para 
fins de comércio em caráter permanente, 
como produtora independente de energia, 
que será gerada através de Parques 
Eólicos. Encontra-se em fase pré-
operacional.

99,510000

31/12/2016 -9,860000 0,000000 0,00

31/12/2017 6,630000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 249.761,49

Valor mercado

31/12/2015 -32,990000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

HGE - Geração de 
Energia Sustentável 
S.A.

10.902.894/0001-69 - Controlada Brasil RS Porto Alegre Atua na geração de energia eólica para 
fins de comércio em caráter permanente, 
como produtora independente de energia, 
que será gerada através de Parques 
Eólicos. Encontra-se em fase pré-
operacional.

99,990000

A controlada faz parte do negócio da Companhia.

31/12/2017 -0,420000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 555.840,12

Valor mercado

31/12/2016 -0,890000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 4,230000 0,000000 0,00

Habitasul Florestal S.A. 90.189.960/0001-34 - Controlada Brasil RS Porto Alegre Atua no cultivo de Pinus e a 
industrialização e comércio de madeiras 
em geral, atuando de forma exclusiva no 
Rio Grande do Sul.

99,990000

31/12/2017 -7,640000 0,000000 13.198.627,51 Valor contábil 31/12/2017 133.605.981,18

Valor mercado

31/12/2016 10,780000 0,000000 4.399.542,50

A controlada faz parte do negócio da Companhia

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 -1,010000 0,000000 15.733.945,48

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Iraflor Comércio de 
Madeiras Ltda

13.711.334/0001-15 - Controlada Brasil SC Vargem Bonita Realiza a compra e venda de madeira 
para a Companhia e também para o 
mercado.

99,990000

31/12/2017 -40,020000 0,000000 16.777.507,31 Valor contábil 31/12/2017 78.497.406,62

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 25,360000 0,000000 522.410,27

31/12/2016 -21,950000 0,000000 3.896.936,18

A controlada faz parte do negócio da Companhia

Valor mercado

A controlada faz parte do negócio da Companhia

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)
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9.2 - Outras informações relevantes

 

 

 

9.2. Outras informações relevantes: 
 
Não há patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e contratos de transferência de tecnologia registrados no ativo não-
circulante relevantes para o desenvolvimento das atividades da Companhia.  
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

 

 

 

10. COMENTÁRIOS DOS DIRETORES  
 
10.1. Os diretores devem comentar sobre: 
 
Os comentários a seguir devem ser lidos em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, referentes 
aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017. 
 
a) condições financeiras e patrimoniais gerais 
A Diretoria entende que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais para cumprir com todas as suas obrigações 
de curto e longo prazo, gerindo suas estratégias financeiras e de negócio.  
 
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a receita líquida de venda de bens e/ou serviços consolidada da 
Companhia foi de R$ 859.169 mil, representando um crescimento de 10,6% em relação ao mesmo período de 2016, que foi de R$ 
776.795 mil. O prejuízo líquido consolidado da Companhia, em 2017, foi de R$ 108.173 mil, 903,3% maior ao prejuízo líquido do 
mesmo período de 2016, que foi de R$ 10.782 mil. O resultado de 2017 teve como principais impactos à variação negativa do 
valor justo dos ativos biológicos, o reconhecimento de provisões tributárias e de perdas com recebimento de créditos não 
recorrentes e ao não reconhecimento dos impostos e contribuições ativos sobre prejuízo fiscal do exercício. O EBITDA Ajustado 
Consolidado de 2017 foi de R$ 154.530 mil, apresentando redução de 11,9% quando comparado a R$ 175.314 mil no exercício de 
2016. Com isso, a margem do EBITDA Ajustado Consolidado da Companhia foi de 18,0% em 2017, contra 22,6% no mesmo 
período de 2016. A relação dívida líquida/EBITDA Ajustado consolidada, que era de 4,1 vezes no ano de 2016, passou para 4,44 
vezes em 2017. A variação se deve especialmente pela redução do EBITDA no ano de 2017. Em 31 de Dezembro de 2017, 20,1% 
do total do endividamento consolidado da Companhia estava no curto prazo, no montante de R$ 154.905 mil, conforme descrito no 
item 10.1 (f) abaixo, sendo que a soma de caixa e equivalentes de caixa e dos saldos de Bancos conta vinculada consolidados 
totalizavam R$ 85.681 mil. 
 
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a receita líquida de venda de bens e/ou serviços consolidada da 
Companhia foi de R$ 776.795 mil, representando um crescimento de 2,4% em relação ao mesmo período de 2015, que foi de R$ 
758.758 mil. O prejuízo líquido consolidado da Companhia, em 2016, foi de R$ 10.782 mil, 2.278,2% inferior ao lucro líquido do 
mesmo período de 2015, que foi de R$ 495 mil. O resultado de 2016 teve impacto do aumento dos custos de matérias primas, em 
especial das aparas de papelão ondulado, e ainda da despesa financeira reconhecida ao resultado do exercício. O EBITDA 
Ajustado Consolidado de 2016 foi de R$ 175.314 mil, apresentando redução de 3,3% quando comparado a R$ 181.209 mil no 
exercício de 2015. Com isso, a margem do EBITDA Ajustado Consolidado da Companhia foi de 22,6% em 2016, contra 23,9% no 
mesmo período de 2015. A relação dívida líquida/EBITDA Ajustado consolidada, que era de 4,29 vezes no ano de 2015, passou 
para 4,10 vezes em 2016. A variação foi principalmente devido à redução da cotação do dólar, apurado no ano, que refletiu na 
diminuição da dívida liquida. Em 31 de Dezembro de 2016, 32,5% do total do endividamento consolidado da Companhia estava no 
curto prazo, no montante de R$ 298.040 mil, conforme descrito no item 10.1 (f) abaixo, sendo que a soma de caixa e equivalentes 
de caixa e dos saldos de Bancos conta vinculada consolidados totalizavam R$ 198.083 mil. 
 
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, a receita líquida de venda de bens e/ou serviços consolidada da 
Companhia foi de R$ 758.758 mil, representando um crescimento de 2,7% em relação ao mesmo período de 2014, que foi de R$ 
738.499 mil. O lucro líquido consolidado da Companhia, em 2015, foi de R$ 495 mil, 99,1% inferior ao lucro líquido de 2014, que 
foi de R$ 56,579 mil. O resultado de 2015 teve impacto negativo da variação do valor justo dos ativos biológicos, bem como dos 
efeitos da variação cambial reconhecidos no exercício. O EBITDA Ajustado Consolidado foi de R$ 181.209 mil no ano de 2015, 
apresentando crescimento de 18,1%, quando comparado a R$ 153.483 mil no ano de 2014. Com isso, a margem do EBITDA 
Ajustado Consolidado da Companhia foi de 23,9% em 2015, contra 20,8% em 2014. A relação dívida líquida/EBITDA Ajustado 
consolidada, que era de 3,97 vezes em 2014, passou para 4,29 vezes em 2015, influenciada pela valorização do dólar, que 
incrementou parte da dívida denominada em dólar. Em 31 de dezembro de 2015, 23,5% do total do endividamento consolidado da 
Companhia estava no curto prazo, no montante de R$ 216.868 mil, conforme descrito no item 10.1 (f) abaixo, sendo que a soma 
de caixa e equivalentes de caixa e dos saldos de Bancos conta vinculada consolidados totalizavam R$ 145.454 mil. 
 
A Diretoria da Companhia entende que um índice de alavancagem operacional na casa das 2,5 vezes (medido por meio do índice 
Dívida Líquida Consolidada/EBITDA Ajustado Consolidado) propicia uma estrutura de capital ideal, mantidos prazos médios de 
liquidação das dívidas em aproximadamente 30 meses e um saldo mínimo de caixa consolidado de aproximadamente R$ 100.000 
mil. Circunstancialmente, em fase de investimentos até 18 meses, é admitido um índice de alavancagem maior, até o limite de 3,5 
vezes. 
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A tabela a seguir mostra um resumo dos principais índices de alavancagem financeira da Companhia para os exercícios indicados: 

 

R$ mil 

31 de dezembro 

de 2017 
31 de dezembro 

de 2016 

31 de dezembro 

de 2015 

Dívida Líquida (1) 686.415 719.292 776.966 

EBITDA Ajustado (2) 154.530 175.314 181.209 

Dívida líquida / EBITDA Ajustado  4,44 4,10 4,29 

Dívida Líquida Consolidada Ajustada/EBITDA 
Ajustado (3) 

3,68 3,40 3,08 

(1) A Dívida Líquida é calculada conforme item 10.1 (b) deste Formulário de Referência. 
(2) EBITDA Ajustado é o EBITDA ajustado: (i) pela variação do valor justo dos ativos biológicos; (ii) pela participação dos 

administradores nos resultados da Companhia e desembolsos feitos em decorrência do exercício de stock options por 
diretores da Companhia; (iii)gratificação a ex-Presidente do Conselho de Administração; (iv) adesão ao Programa Especial 
de Regularização Tributária (PERT); (v) resultado positivo na alienação de ativos; (vi) reconhecimento de provisões 
tributárias não recorrentes; (vii) e perdas de recebimento de crédito não recorrentes.  

(3) Dívida Líquida Consolidada Ajustada /EBITDA Ajustado é calculado excluindo da dívida líquida a variação cambial registrada 
como hedge accounting. 

 
b) estrutura de capital  

 
(1) Total de dívida bruta: Composto por empréstimos e financiamentos, debêntures e CDCA.  
(2) Bancos conta vinculada (Banco do Brasil Nova York): representam valores retidos para garantia de amortização de parcelas de 
empréstimo oriundas de pré pagamento de exportação firmado com Credit Suisse, referente à parcela com vencimento em 
fevereiro de 2018. 
(3) Bancos conta vinculada (Banco Itaú, Banco Santander e Banco Rabobank): representam valores depositados em aplicações 
financeiras cujos resgates ocorrerão nas datas dos vencimentos em  2018 de operações de capital de giro contratadas junto aos 
próprios bancos. 
 
O patrimônio líquido consolidado da Companhia em 31 de dezembro de 2017 era de R$ 340.721 mil, o que significa uma redução 
de 23,5%, em relação ao patrimônio líquido consolidado em 31 de dezembro de 2016, que foi de R$ 445.201 mil, em função 
principalmente do prejuízo líquido do exercício. Em 31 de dezembro de 2017, a dívida bruta consolidada da Companhia era de R$ 
772.096 mil, demonstrando uma estrutura de capital de 30,6% de capital próprio e 69,4% de capital de terceiros. 
 
O patrimônio líquido consolidado da Companhia em 31 de dezembro de 2016 era de R$ 445.201 mil, o que significa um aumento 
de 12,2%, em relação ao patrimônio líquido consolidado em 31 de dezembro de 2015, que foi de R$ 396.628 mil, em função 
principalmente do reconhecimento da variação cambial sobre hedge accounting. Em 31 de dezembro de 2016, a dívida bruta 
consolidada da Companhia era de R$ 917.375 mil, demonstrando uma estrutura de capital de 32,7% de capital próprio e 67,3% de 
capital de terceiros. 
 
O patrimônio líquido consolidado da Companhia em 31 de dezembro de 2015 era de R$ 396.628 mil, o que significa uma redução 
de 20,3%, em relação ao patrimônio líquido consolidado em 31 de dezembro de 2014, que foi de R$ 497.625 mil, em função 
principalmente do reconhecimento da variação cambial sobre hedge accounting. Em 31 de dezembro de 2015, a dívida bruta 
consolidada da Companhia era de R$ 922.420 mil, demonstrando uma estrutura de capital de 30,1% de capital próprio e 69,9% de 
capital de terceiros. 
 

2017 ah% 2016 ah% 2015

Total de dívidas(1) 772.096 (15,8)     917.375 (0,5)       922.420
Caixa e equivalentes de caixa 76.949 (25,9)     103.885 (17,4)     125.732

Bancos conta vinculada(2)(3) 8.732 (90,7)     94.198 377,6    19.722
Dívida líquida 686.415 (4,6)       719.292 (7,4)       776.966

Patrimônio líquido 340.721 (23,5)     445.201 12,2      396.628
Capital social realizado 161.895 -        161.895 -        161.895

Índice de endividamento líquido 2,01                       1,62                       1,96                       
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A Diretoria da Companhia entende que os níveis de alavancagem atuais (capital de terceiros/capital próprio) estão adequados para 
uma estrutura de capital eficiente, considerando os efeitos da variação cambial sobre a dívida em moeda estrangeira, que 
representa 44,9% da dívida total da Companhia em 31 de dezembro de 2017, e também do efeito da variação cambial sobre o 
Patrimônio Líquido pela contabilização do hedge accounting. 
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c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos 
A Diretoria da Companhia entende que seu fluxo de caixa operacional, incluindo suas disponibilidades de caixa e equivalentes e 
saldos de Bancos conta vinculada, e EBITDA Ajustado, nos patamares apresentados, permitem os pagamentos dos 
compromissos da estrutura de dívida da Companhia assumida no curto e no longo prazo, inclusive com relação aos índices 

financeiros (covenants) previstos nos contratos firmados pela Companhia, assumindo a não ocorrência de mudanças relevantes 
nos cenários econômico e de crédito nacional e internacional.  
 
Como demonstrado no item 10.1(a) acima, a relação dívida líquida/EBITDA Ajustado consolidada apresentou aumento, passando 
de 4,29 vezes em 31 de dezembro de 2015 para 4,10 vezes em 31 de dezembro de 2016 e para 4,44 vezes em 31 de dezembro 
de 2017. A relação dívida líquida/EBITDA Ajustado foi influenciada pela desvalorização do dólar que impactou parte da dívida 
denominada em dólar na relação 2015 para 2016, e pela redução do EBITDA no ano de 2017. 
 
Em 31 de dezembro de 2017, os financiamentos e outros passivos consolidados a serem cumpridos no exercício de 2018 
correspondiam a um valor de R$ 282.509 mil, enquanto a receita líquida de venda de bens e/ou serviços consolidada da 
Companhia no exercício foi de R$ 859.169 mil e o conjunto dos ativos a receber consolidados, entre eles Caixa e Equivalentes, 
Banco Conta Vinculada e Contas a Receber de Clientes a vencer que representa R$ 269.566 mil. 
 
Em 31 de dezembro de 2016, os financiamentos e outros passivos consolidados a serem cumpridos no exercício de 2017 
correspondiam a um valor de R$ 422.059 mil, enquanto a receita líquida de venda de bens e/ou serviços consolidada da 
Companhia no exercício foi de R$ 776.795 mil e o conjunto dos ativos a receber consolidados, entre eles Caixa e Equivalentes, 
Banco Conta Vinculada e Contas a Receber de Clientes a vencer que representa R$ 374.925 mil. 
 
Em 31 de dezembro de 2015, os financiamentos e outros passivos consolidados a serem cumpridos no exercício de 2016 
correspondiam a um valor de R$ 295.022 mil, enquanto a receita líquida de venda de bens e/ou serviços consolidada da 
Companhia no ano foi de R$ 758.758 mil e o conjunto dos ativos a receber consolidados, entre eles Caixa e Equivalentes, Banco 
Conta Vinculada e Contas a Receber de Clientes a vencer que representa R$ 307.729 mil.  
 
A Companhia tem ainda como alternativa, para sustentar seus projetos, a manutenção ou obtenção de linhas de financiamento de 
longo prazo, as quais acredita que continuarão disponíveis considerando o cenário atual de mercado e a constante evolução na 
qualidade de crédito da Companhia, melhoria do perfil de sua dívida em relação a prazo, custo e outros fatores. 
 
 
d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas 
A Companhia financia o seu capital de giro, quando necessário, por meio de operações de crédito, de curto e longo prazos, junto 
a instituições financeiras e por meio de operações no mercado de capitais.  

 
Os investimentos mais relevantes em ativos não circulantes consistem na manutenção, modernização e ampliação das unidades 
produtivas da Companhia, essenciais para a continuidade dos negócios da Companhia. O referido investimento tem sido 
financiado por fluxo de caixa próprio e pelas linhas de crédito bancárias, principalmente linhas de repasse de longo prazo do 
BNDES. 
 
 
e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura 
de deficiências de liquidez 
A Diretoria acredita que a geração interna de caixa da Companhia, juntamente com os limites de crédito de curto e longo prazo 
disponíveis junto a instituições financeiras, serão suficientes para equacionar satisfatoriamente seus compromissos. Se houver 
eventuais descasamentos das disponibilidades com os montantes vincendos no curto prazo, a Companhia poderá contratar novas 
linhas de crédito com instituições financeiras, tanto para linhas de capital de giro quanto para investimentos de manutenção, sendo 
essas linhas de crédito avaliadas e negociadas caso a caso. 
 
  

PÁGINA: 126 de 316

Formulário de Referência - 2018 - CELULOSE IRANI S.A. Versão : 4



10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

 

 

 

 
f) níveis de endividamento e características das dívidas, descrevendo ainda (i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes; 
(ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras; (iii) grau de subordinação entre as dívidas; e (iv) eventuais restrições 
impostas á companhia em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à 
alienação de controle societário de ativos, à emissão de novos valores mobiliários, bem como o cumprimento dessas restrições.  
As tabelas abaixo demonstram as dívidas bruta e líquida de curto e longo prazo, bem como o patrimônio líquido da Companhia nos 
exercícios indicados: 

 
 
(1) Total de dívida bruta: Composto por empréstimos e financiamentos, Debêntures.  
(2) Disponibilidades: Composta por caixa, equivalentes de caixa e bancos conta vinculada. 
 
Níveis de Endividamento 
 
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo da dívida bruta consolidada da Companhia era de R$ 772.096 mil, dos quais R$ 154.905 mil 
(20,0%) representavam dívidas de curto prazo e R$ 617.191 mil (80,0%) dívidas de longo prazo. Em 31 de dezembro de 2016, o 
saldo da dívida bruta consolidada da Companhia era de R$ 917.375 mil, dos quais R$ 298.040 mil (32,5%) representavam dívidas de 
curto prazo e R$ 619.335 mil (67,5%) dívidas de longo prazo. Em 31 de dezembro de 2015, o saldo da dívida bruta consolidada da 
Companhia era de R$ 922.420 mil, dos quais R$ 216.868 mil (23,5%) representavam dívidas de curto prazo e R$ 705.552 mil 
(76,5%) dívidas de longo prazo.  
 
A dívida líquida (total da dívida menos a soma do caixa e equivalentes de caixa e dos saldos de Bancos conta vinculada do ativo 
circulante e não circulante) foi de R$ 686.415 mil em 31 de dezembro de 2017, R$ 719.292 mil em 31 de dezembro de 2016 e R$ 
776.966 mil em 31 de dezembro de 2015.  
 

i) Contratos de empréstimos e financiamentos relevantes 

A tabela abaixo mostra o endividamento bruto consolidado da Companhia em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015. 
 

Indicadores Econômicos Financeiros 2017 ah% 2016 ah% 2015

Dívidas de curto prazo
Moeda Nacional 111.173         (41,1)     188.595         60,3       117.674
Moeda estrangeira 43.732           (60,0)     109.445         10,3       99.194
  Total curto prazo 154.905         (48,0)     298.040         37,4       216.868

Dívidas de longo prazo
Moeda Nacional 314.486         (11,7)     356.349         20,3       296.150
Moeda estrangeira 302.705         15,1       262.986         (35,8)     409.402
  Total longo prazo 617.191         (0,3)       619.335         (12,2)     705.552         

Total de divídas brutas (1) 772.096         (15,8)     917.375         (0,5)       922.420         

(-) Disponibilidades(2) 85.681 (56,7)     198.083 36,2       145.454

Dívida líquida 686.415         (4,6)       719.292         (7,4)       776.966         

Patrimônio líquido 340.721 (23,5)     445.201 12,2       396.628
Capital social realizado 161.895 -        161.895 -        161.895
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Estão apresentados abaixo a exigibilidade e vencimento final de cada um, na data base 31 de dezembro de 2017.  
 
Financiamentos em moeda nacional: 
 
a) Finame: A Companhia possui 53 contratos de repasse de linhas de Finame do BNDES celebrados com as seguintes instituições 

financeiras: Banrisul S.A., BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul S.A., Banco do Brasil S.A., Banco ABC 
Brasil S.A., Banco Safra S.A., Banco De Lage Laden e Banco Santander (Brasil) S.A., no valor total de R$ 11.026 mil. Todos 
estes contratos têm por objeto o financiamento de máquinas e equipamentos, com vencimento final entre 2018 e 2024. Todos os 
equipamentos financiados por meio da linha Finame estão onerados ao respectivo credor. 

b) Capital de Giro: A Companhia possui 13 contratos de financiamento para capital de giro com as seguintes instituições 
financeiras: Banco do Brasil, Banco Safra S.A., Banco Bradesco S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., 
Banrisul, Rabobank, Banco Pine, Banco Original e BTG no valor total de R$ 195.204 mil, com vencimento entre 2017 e 2022. 

(em milhares de R$) 31.12.17 31.12.16 31.12.15
Circulante Encargos anuais %
 Moeda nacional
   FINAME Fixo a 3,25% , TJLP + 4,80% , Selic + 5,64%  e ECM + 3,65% 4.687 7.580 7.521

   Capital de giro Fixo a 9,80% , CDI + 4,08%  e 135% do CDI 84.086 112.328 52.815
   Capital de giro - CDCA IPCA + 10,22% -                  22.629 21.910
   Capital de giro - Operação Sindicalizada CDI + 5,00% 13.059 7.172 -                
   Leasing financeiro  Fixo a 15,65% 928 263 443
   Debêntures CDI + 3,60% -                  31.114            21.248          
   BNDES TJLP + 3,60% 8.413 7.509 13.737
Total moeda nacional 111.173 188.595 117.674

 Moeda estrangeira
   Adiantamento de contrato de câmbio Fixo entre 4,72% e 6,80% 26.800 28.807 34.174
   Banco Itaú BBA - CCE Fixo a 5,80% -                  8.087 19.509
   Banco Credit Suisse - PPE Libor + 8,00% 467                 24.360            -                
   Banco do Brasil - FINIMP Libor + 2,50% -                  -                  195
   Banco Citibank - FINIMP Libor + 4,09% -                  -                  915

   Banco Santander - PPE Libor + 6,95% 591 3.657 4.392
   Banco Rabobank e Santander PPE Libor + 6,95% 14.195 43.108 38.683
   Banco LBBW - FINIMP Euribor + 1,55% 1.358 1.110 1.326
   Banco De Lage Landen 8,20% a.a. 321 316 -                
Total moeda estrangeira 43.732 109.445 99.194
Total do circulante 154.905 298.040 216.868

Não Circulante
 Moeda nacional

   FINAME Fixo a 3,25% , TJLP + 4,80% , Selic + 5,64%  e ECM + 3,65% 6.339 8.495 13.287
   Capital de giro Fixo a 9,80% , CDI + 4,08%  e 135% do CDI 111.118 119.492 183.207
   Capital de giro - CDCA IPCA + 10,22% -                  -                  20.008
   Capital de giro - Operação Sindicalizada CDI + 5,00% 162.310 177.451 -                
   Leasing financeiro  Fixo a 15,65% 1.482 471 114
   Debêntures CDI + 2,75% -                  9.352              39.791          
   BNDES TJLP + 3,60% 33.237 41.088 39.743
Total moeda nacional 314.486 356.349 296.150

 Moeda estrangeira

   Banco Itaú BBA - CCE Fixo a 5,80% -                  -                  9.537
   Banco Credit Suisse - PPE Libor + 8,00% 122.668 104.000 153.052
   Banco Santander - PPE Libor + 6,95% 6.734 3.606 8.640
   Banco do Brasil - FINIMP Libor + 2,50% -                  -                  -                
   Banco Citibank - FINIMP Libor + 4,09% -                  -                  -                
   Banco Rabobank e Santander - PPE Libor + 6,95% 170.450 151.327 233.138
   Banco LBBW - FINIMP Euribor + 1,55% 2.053 2.950 5.035
   Banco De Lage Landen 8,20% a.a. 800                 1.103              -                
Total moeda estrangeira 302.705 262.986 409.402

Total do não circulante 617.191 619.335 705.552
Total 772.096 917.375 922.420
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c) CDCA: Em 20 de junho de 2011, a Companhia emitiu um Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA, no valor 
nominal de R$ 60.000 mil em favor do Banco Itaú BBA S.A. e um CDCA no valor de R$ 30.000 mil em favor do Banco Rabobank 
International do Brasil S.A. Os CDCAs estão vinculados a direitos creditórios oriundos de Cédulas de Produto Rural (CPR) físicas 
emitidas pela controlada da Companhia Iraflor Comércio de Madeiras Ltda. A Companhia é a única credora destas CPRs. 

d) Leasing Financeiros: Companhia possui 14 contratos de leasing financeiros celebrados com as seguintes instituições financeiras: 
Safra Leasing S.A., Toyota Leasing do Brasil S.A. e Banco De Lage Landen Brasil S.A. no valor total de R$ 2.410 mil, com 
vencimento final entre 2018 e 2020. 

e) BNDES: Em 29 de janeiro de 2013, foi renegociado o empréstimo junto ao BNDES da controlada Indústria de Papel e Papelão 
São Roberto S.A. no valor de R$ 54.387 mil, inicialmente celebrado em 27 de janeiro de 2011, com prazo de pagamento 
renegociado para 9 anos com carência de 9 meses para pagamento do principal e a CCI (Companhia Comercial de Imóveis) 
passou a ser a fiadora. Com a incorporação da São Roberto S.A. pela Companhia ocorrida em 30 de dezembro de 2014, a 
operação passou a ter a Companhia como devedora. 

f) Operação Sindicalizada: Em 30 de setembro de 2016, foram firmados 3 contratos de CCE (Cédula de Crédito de Exportação), 
junto ao Banco Itaú, Banco Santander (Brasil) S.A. e Rabobank, em uma operação sindicalizada, no valor de R$ 180 milhões, 
com vencimento em 2021. O empréstimo será liquidado em 15 parcelas trimestrais a partir de janeiro de 2018. Em 18 dezembro 
de 2017 foi firmado alongamento dos contratos, desta maneira a operação terá carência de 8 meses e será liquidada 
mensalmente da 1ª (primeira) parcela a 4ª (quarta) parcela e trimestralmente a partir da 5ª (quinta) parcela com vencimento em 
setembro de 2022. 

 
g) Debêntures: 

 
(f.1) Primeira Emissão de Debêntures da Companhia: A Companhia emitiu, em 25 de março de 2010, debêntures simples, não 
conversíveis em ações, no valor de R$ 100.000 mil, com esforços restritos de colocação. As debêntures foram integralmente 
pagas em março de 2015. Sua amortização ocorreu em oito parcelas semestrais, tendo o primeiro pagamento ocorrido em 
setembro de 2011. 

(f.2) Segunda Emissão de Debêntures da Companhia: A Companhia emitiu, em 30 de novembro de 2012, debêntures simples, 
não conversíveis em ações, no valor de R$ 60.000 mil, com esforços restritos de colocação. As debêntures da segunda emissão 
vencerão em novembro de 2017. Sua amortização ocorre em cinco parcelas anuais, tendo o primeiro pagamento ocorrido em 
novembro de 2013. 

(f.3) Primeira Emissão de Debêntures Wave – assumida por assunção de dívida pela Celulose Irani S.A.: A Wave 
Participações S.A. emitiu, em 28 de maio de 2013, debêntures simples, não conversíveis em ações em série única, no valor de 
R$ 80.000 mil. O prazo de vigência das debêntures é de 5 anos e sua amortização ocorrerá em parcelas trimestrais, sendo o 
primeiro pagamento em 20 de maio de 2014 e o último em 20 de maio de 2018. O objetivo desta emissão foi captar recursos que 
foram utilizados na reestruturação da Indústria de Papel e Papelão São Roberto S.A. Em decorrência de incorporação reversa 
incorrida em 29 de novembro de 2013, onde a controlada São Roberto incorporou a Wave Participações, o valor da debênture 
emitida pela Wave Participações passou a compor o saldo da debênture da São Roberto e, por consequência, o saldo 
consolidado da Companhia. A Companhia aprovou, em 22 de agosto de 2014, a assunção de dívida com a consequente 
transferência da totalidade dos direitos e obrigações detidos pela então controlada São Roberto S.A. das debêntures nos termos 
da escritura de emissão e cujo saldo remanescente era de R$ 70.592 mil à época. Em contrapartida à assunção da dívida, foi 
gerado um crédito em favor da Companhia no mesmo valor, o qual foi integralmente contribuído ao capital social da então 
controlada, que foi incorporada pela Companhia em 30 de dezembro de 2014. As debêntures foram  resgatas em julho de 2017. 

Financiamentos em moeda estrangeira: 
 
Os financiamentos em moeda estrangeira em 31 de dezembro de 2017 estão atualizados pela variação cambial do dólar e do Euro. 

a)  Adiantamentos Contrato de Câmbio (ACCs): A Companhia possui 6 contratos de adiantamento de contrato de câmbio 
celebrados com o Banrisul, Banco de La Provincia e Banco do Brasil, com saldo de US$ 7.708 mil. O valor devido em tais contratos é 
atualizado pela variação cambial do dólar e pagos em parcela única, sendo o último vencimento no segundo semestre de 2018. 

b)  Banco Credit Suisse - PPE: A Companhia celebrou, em 16 de fevereiro de 2007, contrato de pré-pagamento de exportação 
(Credit and Export Prepayment Agreement) com o Credit Suisse Brazil (Bahamas) Limited, no valor de US$ 60.000 mil. Em 30 de 
novembro de 2007, foi negociado aditivo no valor de US$ 10.000 mil. O principal e juros deste contrato seriam pagos em parcelas 
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trimestrais com vencimento final em 2017. A Companhia celebrou, em 12 de abril de 2010 e em 31 de maio de 2011, contratos de 
Swap Fluxo de Caixa com relação aos juros deste financiamento. Em 27 de abril de 2012, a Companhia liquidou estas operações de 
Swap Fluxo de Caixa. Por meio do Amended and Restated de 26 de setembro de 2014, a Companhia e o Credit Suisse repactuaram 
a operação de pré-pagamento de exportação que passa a ter vencimento final em 2020, bem como aumento da carência para 
pagamento das parcelas do principal do contrato até 30 de maio de 2017. Em 25 de agosto de 2017 foi firmado alongamento do 
contrato, desta maneira a operação passa a ter vencimento final em 2021 e carência de principal de 18 meses.   

c) Banco Itaú BBA - CCE: A Companhia celebrou, em 23 de março de 2012, contrato de Cédula de Crédito de Exportação (CCE) 
com o Banco Itaú BBA S.A., no valor de R$ 40.000 mil. O principal e juros deste contrato são pagos em parcelas semestrais com 
vencimento final em 23 de março de 2017. 
 
d) Banco Santander PPE: A Companhia celebrou, em 09 de dezembro de 2013, um Pré-pagamento de exportação com o Banco 
Santander S.A., no valor de US$ 5.532 mil. O principal e juros são pagos em parcelas anuais com vencimento final em 16 de 
novembro de 2018. Em 18 dezembro de 2017 foi firmado alongamento do contrato, desta maneira a operação terá carência de 8 
meses e será liquidada mensalmente da 1ª (primeira) parcela a 4ª (quarta) parcela e trimestralmente a partir da 5ª (quinta) parcela 
com vencimento em setembro de 2022. 

 
e) Banco Rabobank e Santander – PPE: A Companhia celebrou, em 30 de junho de 2014, um Pré-pagamento de exportação com 
os Bancos Rabobank e Santander no valor de US$ 70.000 mil. Os juros são pagos em parcelas trimestrais e o principal em parcelas 
semestrais após 1 ano de carência com vencimento final em 2021. Em 18 dezembro de 2017 foi firmado alongamento do contrato, 
desta maneira a operação terá carência de 8 meses e será liquidada mensalmente da 1ª (primeira) parcela a 4ª (quarta) parcela e 
trimestralmente a partir da 5ª (quinta) parcela com vencimento em setembro de 2022. 

f) LBBW – FINIMP: A Companhia celebrou, em 29 de maio de 2015, um contrato de financiamento de importação com o LBBW 
no valor de EUR 1.724 mil. O principal e juros serão pagos em parcelas semestrais com vencimento final em 2020. 

g) Banco de Lage Landen CCB: A Companhia celebrou, em 28 de junho de 2016, um contrato de CCB (Cédula de Crédito 
Bancário) junto ao Banco de Lage Landen no valor de US$ 468 mil com vencimento em 2021. O empréstimo será liquidado em 58 
parcelas mensais a partir de setembro de 2016. 

ii) outras operações de longo prazo com instituições financeiras  
 
Os Diretores da Companhia informam que, com exceção das relações constantes dos contratos acima descritos, a Companhia não 
mantém outras relações de longo prazo com instituições financeiras. 

iii) grau de subordinação entre as dívidas  
 
A Companhia e suas controladas ofereceram garantias reais para os credores descritos no subitem (i) deste item 10.1(f). Tais 
credores possuem, portanto, até o valor das respectivas garantias, prioridade no caso de falência da Companhia. As demais dívidas 
da Companhia são da espécie quirografária. A Companhia não possui dívidas com garantia flutuante. 

iv) eventuais restrições impostas, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à 
distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle 
societário. 

Os contratos financeiros da Companhia impõem de forma geral limites de endividamento para a Companhia, como também 
restrições para a contratação de novas dívidas, distribuição de dividendos acima do mínimo obrigatório (ou seja, 25% do lucro líquido 
ajustado da Companhia), alienação e oneração de ativos da Companhia e à emissão de novos valores mobiliários (exceto ações, na 
medida em que não resulte em alteração de controle). São descritas a seguir as principais cláusulas financeiras restritivas (covenants 
financeiros) contidas nos contratos de financiamento da Companhia. Todas elas são calculadas com base nas demonstrações 
financeiras consolidadas da Companhia, auditadas ou nas informações trimestrais da Companhia, revisadas, conforme o caso, para 
os períodos indicados nas respectivas cláusulas. O conceito de EBITDA está definido nos contratos financeiros. São apresentados 
os indicadores por operação indicando o atendimento ou a necessidade de waiver (perdão). 

Covenants anuais: 
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a) Em 26 de janeiro de 2018 a Companhia obteve waiver junto ao credor do item x por não ter atendido o índice de 2017. A 

operação está registrada curto prazo. 
 

 
 
Covenants trimestrais. 
 
 

 
A Diretoria da Companhia entende que atenderá tais índices ao longo da vigência dos respectivos instrumentos, salvo na ocorrência 
de mudanças relevantes no cenário econômico e/ou mercado financeiro. 
 

g) limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados 
 
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possuía aproximadamente R$ 832.588 mil de limites de crédito, sendo que R$ 782.588 
mil estavam contratados e registrados na sua posição de endividamento naquela data. Percentual utilizado: 94%. 

a) Relação entre a dívida líquida e o EBITDA - menor ou igual: (x)

Contratado 

2015

Apurado 

2015
Posição

Contratado 

2016

Apurado 

2016
Posição

Contratado 

2017

Apurado 

2017
Posição

i)     Banco Itaú BBA – CCE 3,00 4,29 Waiver 3,00 4,10 Waiver 5,00 3,65 Atendido

ii)    Banco Santander Brasil – PPE 3,00 4,29 Waiver 3,00 4,10 Waiver 5,00 3,65 Atendido

iii)   Banco Rabobank – CCE 3,00 4,29 Waiver 3,00 4,10 Waiver 5,00 3,65 Atendido

iv)    Banco Santander – CCE 3,00 4,29 Waiver 3,00 4,10 Waiver 5,00 3,65 Atendido

v)    Banco Rabobank e Santander – PPE 3,00 4,29 Waiver 3,00 4,10 Waiver 5,00 3,65 Atendido

vi)   Capital de Giro – CDCA 3,00 4,29 Waiver 3,00 4,10 Waiver - - N/A

vii)   2ª Emissão de Debêntures 3,00 4,29 Waiver 3,00 4,10 Waiver - - N/A

viii)  1ª Emissão de Debêntures Wave 3,00 4,29 Waiver 4,50 4,10 Atendido - - N/A

xiv)  Capital de Giro – Operação Sindicalizada - - N/A 3,00 4,10 Waiver 5,00 3,65 Atendido

x)     Banco BTG CCE - - N/A - - N/A 4,00 3,65 Atendido

b) Relação entre o EBITDA e Despesas Financeiras - maior ou igual (x)

Contratado 

2015

Apurado 

2015
Posição

Contratado 

2016

Apurado 

2016
Posição

Contratado 

2017

Apurado 

2017
Posição

i)     Banco Itaú BBA – CCE 2,00 2,40 Atendido 2,00 2,00 Atendido 1,75 1,93 Atendido

ii)    Banco Santander Brasil – PPE 2,00 2,40 Atendido 2,00 2,00 Atendido 1,75 1,93 Atendido

iii)   Banco Rabobank – CCE 2,00 2,40 Atendido 2,00 2,00 Atendido 1,75 1,93 Atendido

iv)    Banco Santander – CCE 2,00 2,40 Atendido 2,00 2,00 Atendido 1,75 1,93 Atendido

v)    Banco Rabobank e Santander – PPE 2,00 2,40 Atendido 2,00 2,00 Atendido 1,75 1,93 Atendido

vi)   Capital de Giro – CDCA 2,00 2,40 Atendido 2,00 2,00 Atendido - - N/A

vii)   2ª Emissão de Debêntures 2,00 2,40 Atendido 2,00 2,00 Atendido - - N/A

viii)  1ª Emissão de Debêntures Wave 2,00 2,40 Atendido 2,00 2,00 Atendido - - N/A

xiv)  Capital de Giro – Operação Sindicalizada - - N/A 2,00 2,00 Atendido 1,75 1,93 Atendido

x)     Banco BTG CCE - - N/A - - N/A 2,00 1,93 Waiver

c) Relação entre o EBITDA e Receita Líquida - maior ou igual

Contratado 

2015

Apurado 

2015
Posição

Contratado 

2016

Apurado 

2016
Posição

Contratado 

2017

Apurado 

2017
Posição

vi)   Capital de Giro – CDCA 17% 24% Atendido 17% 23% Atendido - - N/A

xi) Banco Credit Suisse - PPE 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17

Contratado 4,25 4,25 4,25 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,25 4,25 6,00 5,00

Apurado 4,37 4,03 4,42 4,29 4,50 3,23 3,62 4,10 4,46 6,70 5,88 3,65

Posição Waiver Atendido Waiver Waiver Waiver Waiver Waiver Waiver Waiver Waiver Atendido Atendido

xi) Banco Credit Suisse - PPE 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17

Contratado 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,25 1,50

Apurado 2,51 2,66 2,73 2,40 2,16 2,68 2,37 2,00 1,90 1,22 1,29 1,93

Posição Atendido Atendido Atendido Atendido Atendido Atendido Atendido Atendido Waiver Waiver Atendido Atendido

b) Relação entre o EBITDA dos últimos 12 meses e a despesa financeira líquida dos últimos 12 meses não poderá ser inferior: (x)

a) Relação entre a dívida líquida e o EBITDA dos últimos 12 meses não poderá ser superior: (x)
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h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras  
 
As tabelas a seguir derivam das demonstrações financeiras da Companhia para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 
de 2017, 2016 e 2015, as quais foram elaboradas de acordo com o BRGAAP e as IFRS e em atendimento à regulamentação da CVM 
no Brasil.  

1. DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO 
 
Comentários sobre alterações significativas verificáveis na comparação entre as demonstrações de resultado consolidados 
dos exercícios encerrados em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 

  
 
Receita Líquida de Vendas 
 
As receitas líquidas de vendas aumentaram de 10,6%, sendo R$ 859.169 mil para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 
comparado a R$ 776.795 mil para o mesmo período de 2016 refletindo a melhor performance da receita no mercado interno, 
principalmente do segmento Embalagem PO. Dentre as principais variações na receita líquida de vendas da Companhia, destacam-se: 
(i) aumento de 3,0% na receita líquida das vendas de papel para embalagens, passando de R$ 231.579 mil em 31 de dezembro de 
2016 para R$ 238.461 mil em 31 de dezembro de 2017; (ii) aumento 15,9% na receita líquida das vendas de embalagem de papelão 
ondulado, passando de R$ 483.876 mil em 31 de dezembro de 2016 para R$ 560.595 mil em 31 de dezembro de 2017. O segmento 
Florestal RS e Resinas registrou redução de 2,0% na receita líquida das vendas, passando de R$ 61.340 mil em 31 de dezembro de 
2016 para R$ 60.113 mil em 31 de dezembro de 2017.  
 
O preço médio por tonelada dos segmentos de (i) embalagem papelão ondulado aumentou para R$ 3.775/ton em 31 de dezembro de 
2017 em relação a R$ 3.641/ton em 31 de dezembro de 2016, configurando um aumento de 3,7%, superior a inflação (IPCA) do 
período em 0,8%; e (ii) o segmento Papel para Embalagem registrou aumento de preços nos papéis para embalagens rígidas de R$ 
1.833/ton em 31 de dezembro de 2016 para R$ 2.094/ton em 31 de dezembro de 2017, configurando um aumento de 14,2%, superior 

Dados consolidados 2017 av% ah% 2016 av%

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 859.169 100,0        10,6               776.795 100,0        

Custo dos produtos vendidos (622.425)               (72,4)         4,9                 (593.422)               (76,4)         
Variação do valor justo dos ativos biológicos (10.847)                 (1,3)           (139,6)            27.394                  3,5            

LUCRO BRUTO 225.897 26,3          7,2                 210.767 27,1          

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
Com vendas (87.365)                 (10,2)         4,4                 (83.703)                 (10,8)         
Gerais e administrativas (58.744)                 (6,8)           11,6               (52.642)                 (6,8)           
Receitas (despesas) financeiras, líquidas (106.306)               (12,4)         (0,7)                (107.046)               (13,8)         
Outras receitas operacionais 36.937 4,3            (40,0)              61.536 7,9            
Outras despesas operacionais (110.990)               (12,9)         73,4               (64.024)                 (8,2)           
Participação dos administradores -                        -            -                 -                        -            

LUCRO OPERACIONAL ANTES 
DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS (100.571)               (11,7)         186,4             (35.112)                 (4,5)           

Imposto de renda e contribuição social corrente (525)                      (0,1)           (61,1)              (1.348)                   (0,2)           
Imposto de renda e contribuição social diferidos (7.077)                   (0,8)           (127,6)            25.678 3,3            
Participação de acionistas minoritários -                        -            -                 -                        -            

LUCRO LÍQUIDO DE OPERAÇÕES CONTINUADAS (108.173)               (12,6)         903,3             (10.782)                 (1,4)           

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (108.173)               (12,6)         903,3             (10.782)                 (1,4)           
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a inflação (IPCA) do período em 11,3%. Nos papéis para embalagens flexíveis, o aumento foi de 2,4% passando de R$ 3.167/ton em 
31 de dezembro de 2016 para R$ 3.243/ton em 31 de dezembro de 2017, inferior a inflação (IPCA) no período em 0,6%. 
 
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, aproximadamente 65% da receita líquida de vendas se originaram da venda de 
embalagens de papelão ondulado, as quais foram destinadas, principalmente, à indústria alimentícia e de consumo brasileira. Outros 
28% da receita líquida de vendas no ano de 2017 foram provenientes da venda de papel para clientes que convertem o papel por ela 
produzido em sacos e sacolas destinados ao comércio de varejo brasileiro. Em 31 de dezembro de 2017, 85,0% da receita líquida e 
vendas se referem a vendas para o mercado local, sendo o remanescente derivado de exportações para os mercados latino 
americano, asiático e europeu, comparado a 81,8% para o mesmo período de 2015. 

Custo dos produtos vendidos 

O custo dos produtos vendidos aumentou 4,9%, sendo R$ 622.425 mil para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e R$ 
593.422 mil para o mesmo período de 2016. Como percentual da receita líquida de vendas, o custo dos produtos vendidos 
representou 72,4% para o exercício de 31 de dezembro de 2017 e 76,4% para o mesmo período de 2016, uma redução de 4,0 pontos 
percentuais. 

Variação do valor justo dos ativos biológicos 

A variação do valor justo dos ativos biológicos da Companhia foi negativa em 2017, sendo R$ 10.847 mil para 31 de dezembro de 
2017 e R$ 27.394 mil positivos para o mesmo exercício de 2016, principalmente em relação às florestas do Rio Grande do Sul que 
tiveram variações com efeito negativo nos custos de resinagem e silvicultura, além de mudanças de área e planejamento de produção 
de madeira consequência de incêndio ocorrido em fevereiro de 2017 em áreas deste ativo florestal. 

Lucro Bruto 

O lucro bruto da Companhia diminuiu 7,2%, para R$ 225.897 mil no exercício de 31 de dezembro de 2017 comparado a R$ 210.767 
mil para o mesmo período de 2016. 

Despesas Operacionais 

Com vendas 

As despesas operacionais com vendas aumentaram 4,4%, para R$ 87.365 mil para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2017 contra os R$ 83.703 mil para o mesmo período de 2016. Como percentual da receita líquida de vendas, as despesas com 
vendas da Companhia representaram 10,2% da receita líquida consolidada, um pouco abaixo dos 10,8% registrados para o ano de 
2016. 

Gerais e Administrativas  

As despesas operacionais gerais e administrativas aumentaram 11,6%, para R$ 58.744 mil para o exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2017 em relação aos R$ 52.642 mil para o mesmo período de 2016. Este aumento foi principalmente em função de 
gratificação ao ex-Presidente do Conselho de Administração, no valor de R$ 5.000 mil. Como percentual da receita líquida de vendas, 
as despesas operacionais gerais e administrativas da Companhia se mantiveram em 6,8% para os exercícios encerrados em 31 de 
dezembro de 2016 e 2017. 

Receitas (despesas) financeiras, líquidas (Resultado Financeiro) 
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A receita financeira (despesas) líquida (ou resultado financeiro) é composta pela somatória das receitas financeiras, variação cambial 
líquida e das despesas financeiras. As receitas financeiras totalizaram R$ 8.280 mil para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2017, comparado com R$ 15.168 mil para o mesmo período de 2016, como resultado, principalmente, da redução dos saldos médios 
das aplicações financeiras. A variação cambial é determinada pelo impacto da variação do câmbio nos contratos financeiros da 
Companhia denominados ou indexados em moeda estrangeira. A variação cambial é determinada pela oscilação do dólar (moeda a 
que alguns dos contratos financeiros da Companhia estão denominados ou indexados). A variação cambial líquida representou uma 
despesa de R$ 8.797 mil para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, comparado a uma despesa de R$ 19.461 mil para o 
mesmo período de 2016, que se mantém em função da Companhia apresentar exposição de operações em moeda estrangeira. 
Adicionalmente, a Companhia reconheceu parte da variação cambial do período, no montante de R$ 5.598 mil como Ajuste de 
Avaliação Patrimonial, no seu Patrimônio Líquido (hedge accounting). As despesas financeiras da Companhia aumentaram 3,0%, 
totalizando R$ 105.798 mil para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, em relação aos R$ 102.753 mil para o exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2016. 

Sendo assim, o resultado financeiro líquido manteve-se estável, representando uma despesa de R$ 106.306 mil para o exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2017, em relação à despesa de R$ 107.046 mil para o mesmo período de 2016. Como percentual 
da receita líquida de vendas, nosso resultado financeiro líquido aumentou de 12,4% para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2016 para 13,8% para o mesmo período de 2017. 

Outras receitas operacionais 

  

As outras receitas operacionais da Companhia passaram para R$ 36.937 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, de 
R$ 61.536 mil no mesmo período de 2016, impactado principalmente pela efeitos da diminuição na alienação de florestas. 

Outras despesas operacionais 
 

31.12.2017 ah% 31.12.2016
Receitas financeiras sem variação cambial
   Rendimentos de aplicações financeiras 7.969 (35,8)     12.422
   Juros 184 (92,9)     2.586
   Descontos obtidos 127 (20,6)     160
Total das receitas financeiras sem variação cambial 8.280 (45,4)     15.168

Variação cambial
   Variação cambial ativa 13.662 (44,8)     24.764
   Variação cambial passiva (22.459)    (49,2)     (44.225)    
   Variação cambial líquida (8.797)      (54,8)     (19.461)    

Despesas financeiras sem variação cambial
   Juros (103.672)  3,5         (100.148)  
   Descontos concedidos (541)         (49,7)     (1.076)      
   Deságios/despesas bancárias (43)           (46,3)     (80)           
   Outros (1.533)      5,8         (1.449)      
Total despesas financeiras sem variação cambial (105.789)  3,0         (102.753)  

Resultado financeiro líquido (106.306)  (0,7)       (107.046)  

31.12.2017 31.12.2016
Receita de bens alienados e sinistrados 14.946 2.077
Receita de alienação de florestas 19.100 55.500
Outras receitas operacionais 2.891 3.959
Total de outras receitas operacionais 36.937      61.536      
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As outras despesas operacionais da Companhia aumentaram 73,4%, totalizando R$ 110.990 mil para o exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2017, em relação aos R$ 64.024 mil para o mesmo período de 2016, em função, principalmente, da redução do custo da 
alienação de florestas e da provisão da exclusão do ICMS na base das contribuições de PIS e COFINS. 

Lucro/(prejuízo) operacional antes dos efeitos tributários 

Como resultado do explicado acima, o prejuízo operacional antes dos efeitos tributários da Companhia totalizou R$ 100.571 mil para o 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, enquanto que o prejuizo operacional antes dos efeitos tributários foi de R$ 35.112 
mil para o mesmo período 2016.  

Lucro/(prejuízo) líquido do exercício 

Como resultado do exposto acima, o prejuízo líquido da Companhia totalizou R$ 108.173 mil para o exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2017, 903,3% maior que os R$ 10.782 mil de prejuízo líquido para mesmo período de 2016. A margem líquida foi de 
(12,6%) para o exercício encerrado em 31 de setembro de 2017, contra (1,4%) para mesmo período de 2015. 
 
Comentários sobre alterações significativas verificáveis na comparação entre as demonstrações de resultado consolidados 
dos exercícios encerrados em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 

31.12.17 31.12.16
Custo dos bens alienados e sinistrados (8.371)        (1.791)        
Custo das florestas alienadas (31.642)      (51.845)      
Constituição previdenciária sobre a provisão 
de férias de exercícios anteriores -             (1.988)        
Efeito da adesão ao Programa Especial
de Regularização Tributária (PERT) (4.893)        -             
Exclusão do ICMS da base das contribuições
de PIS e COFINS (25.051)      -             
Multa exclusão do ICMS da base das contribuições
de PIS e COFINS (9.394)        -             
Provisão perda de créditos a receber XKW Trading (3.018)        -             
Provisão perda de créditos a receber de clientes
em renegociação e recuperação judicial (18.506)      -             
Provisão subvenção gobernamental Estado MG (5.969)        -             
Provisão perda de créditos tributário consolidação REFIS (1.701)        -             
Outras despesas operacionais (2.445)        (8.400)        
Total de outras despesas operacionais (110.990)    (64.024)      
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Receita Líquida de Vendas 
 
As receitas líquidas de vendas aumentaram de 2,4%, sendo R$ 776.795 mil para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 
comparado a R$ 758.758 mil para o mesmo periodo de 2015 refletindo a performance da receita no mercado externo, principalmente 
impactado pelo aumento no volume nas exportações de papéis, sendo 32.925 toneladas para o exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2016 comparado a 28.092 mil toneladas para o mesmo período de 2015 e aumento no volume nas exportações de breu 
e terebintina, sendo 11.702 mil toneladas para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 comparado a 9.054 mil toneladas 
para o mesmo periodo de 2015 . Dentre as principais variações na receita líquida de vendas da Companhia, destacam-se: (i) aumento 
de 12,3% na receita líquida das vendas de papel para embalagens, passando de R$ 206.278 mil em 31 de dezembro de 2015 para R$ 
231.579 mil em 31 de dezembro de 2016; (ii) redução 2,7% na receita líquida das vendas de embalagem de papelão ondulado, 
passando de R$ 497.152 mil em 31 de dezembro de 2015 para R$ 483.876 mil em 31 de dezembro de 2016. O segmento Florestal RS 
e Resinas registrou aumento de 10,9% na receita líquida das vendas, passando de R$ 55.328 mil em 31 de dezembro de 2015 para 
R$ 61.340 mil em 31 de dezembro de 2016.  
 
O preço médio por tonelada dos segmentos de (i) embalagem papelão ondulado aumentou para R$ 3.627/ton em 31 de dezembro de 
2016 em relação a R$ 3.439/ton em 31 de dezembro de 2015, configurando um aumento de 5,5%, inferior a inflação (IPCA) do 
período em 0,8%; e (ii) o segmento Papel para Embalagem registrou aumento de preços nos papéis para embalagens rígidas de R$ 
1.639/ton em 31 de dezembro de 2015 para R$ 1.833/ton em 31 de dezembro de 2016, configurando um aumento de 11,8%, superior 
a inflação (IPCA) do período em 5,5%. Nos papéis para embalagens flexíveis, o aumento foi de 1,7% passando de R$ 3.115/ton em 31 
de dezembro de 2015 para R$ 3.169/ton em 31 de dezembro de 2016, inferior a inflação (IPCA) no período em 4,6%. 
 
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, aproximadamente 62% da receita líquida de vendas se originaram da venda de 
embalagens de papelão ondulado, as quais foram destinadas, principalmente, à indústria alimentícia e de consumo brasileira. Outros 
30% da receita líquida de vendas no ano de 2016 foram provenientes da venda de papel para clientes que convertem o papel por ela 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
(em milhares de R$)

Dados consolidados 2016 av% ah% 2015 av%

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 776.795 100,0        2,4            758.758 100,0                    

Custo dos produtos vendidos (593.422)               (76,4)         11,9          (530.437)               (69,9)                     
Variação do valor justo dos ativos biológicos 27.394                  3,5            (524,7)       (6.450)                   (0,9)                       

LUCRO BRUTO 210.767 27,1          (5,0)           221.871 29,2                      

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
Com vendas (83.703)                 (10,8)         3,2            (81.133)                 (10,7)                     
Gerais e administrativas (52.642)                 (6,8)           13,4          (46.415)                 (6,1)                       
Receitas (despesas) financeiras, líquidas (107.046)               (13,8)         15,6          (92.573)                 (12,2)                     
Outras receitas operacionais 61.536 7,9            1.088,0     5.180 0,7                        
Outras despesas operacionais (64.024)                 (8,2)           982,8        (5.913)                   (0,8)                       
Participação dos administradores -                        -            -            (55)                        (0,0)                       

LUCRO OPERACIONAL ANTES 
DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS (35.112)                 (4,5)           (3.749,9)    962 0,1                        

Imposto de renda e contribuição social corrente (1.348)                   (0,2)           (0,9)           (1.360)                   (0,2)                       
Imposto de renda e contribuição social diferidos 25.678 3,3            2.775,5     893 0,1                        
Participação de acionistas minoritários -                        -            -            -                        -                        

LUCRO LÍQUIDO DE OPERAÇÕES CONTINUADAS (10.782)                 (1,4)           (2.278,2)    495 0,1                        

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (10.782)                 (1,4)           (2.278,2)    495 0,1                        
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produzido em sacos e sacolas destinados ao comércio de varejo brasileiro. Em 31 de dezembro de 2016, 81,8% da receita líquida e 
vendas se referem a vendas para o mercado local, sendo o remanescente derivado de exportações para os mercados latino 
americano, asiático e europeu, comparado a 83,0% para o mesmo período de 2015. 

Custo dos produtos vendidos 

O custo dos produtos vendidos aumentou 11,9%, sendo R$ 593.422 mil para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e R$ 
530.437 mil para o mesmo período de 2015, devendo-se principalmente ao aumento do custo das matérias primas em especial das 
aparas de papelão ondulado, sendo R$ 143.860 mil para o exercício de 31 de dezembro de 2016 comparado a R$ 111.031 mil para o 
mesmo periodo de 2015. Como percentual da receita líquida de vendas, o custo dos produtos vendidos representou 76,4% para o 
exercício de 31 de dezembro de 2016 e 69,9% para o mesmo período de 2015, um aumento de 6,5 pontos percentuais. 

Variação do valor justo dos ativos biológicos 

A variação do valor justo dos ativos biológicos da Companhia foi positiva em 2016, sendo R$ 27.394 mil para 31 de dezembro de 2016 
e R$ 6.450 mil negativos para o mesmo exercício de 2015, principalmente por conta da variação de algumas premissas utilizadas para 
a avalição tais como: aumento dos preços de madeira de pínus nas florestas de SC e do RS, aumento do preço da goma resina nas 
florestas do RS, mudança na idade média dos plantios. 

Lucro Bruto 

O lucro bruto da Companhia diminuiu 5,0%, para R$ 210.767 mil no exercício de 31 de dezembro de 2016 comparado a R$ 221.871 
mil para o mesmo período de 2015. 

Despesas Operacionais 

Com vendas 

As despesas operacionais com vendas aumentaram 3,2%, para R$ 83.703 mil para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2016 contra os R$ 81.133 mil para o mesmo período de 2015, principalmente em função do aumento nas despesas com frete de 
vendas, sendo R$ 44.671 mil para o ano de 2016 comparado a R$ 43.897 mil para o mesmo período de 2015 e ao aumento da 
provisão para perdas reconhecidas sobre contas a receber de clientes, sendo R$ 4.237 mil para o ano de 2016 comparado a R$ 2.902 
mil para o mesmo período de 2015. Como percentual da receita líquida de vendas, as despesas com vendas da Companhia 
representaram 10,8% da receita líquida consolidada, um pouco acima dos 10,7% registrados para o ano de 2015. 

Gerais e Administrativas  

As despesas operacionais gerais e administrativas aumentaram 13,4%, para R$ 52.642 mil para o exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2016 em relação aos R$ 46.415 mil para o mesmo período de 2015. Este aumento foi principalmente em função da 
reoneração do INSS, que passou a incidir novamente sobre a folha de salários, impactando em R$ 1.988 mil no exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2016. Como percentual da receita líquida de vendas, as despesas operacionais gerais e administrativas da 
Companhia aumentaram de 6,1% para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 para 6,8% para o mesmo período de 2016, 
um aumento de 0,7 pontos percentuais. 

Receitas (despesas) financeiras, líquidas (Resultado Financeiro) 
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A receita financeira (despesas) líquida (ou resultado financeiro) é composta pela somatória das receitas financeiras, variação cambial 
líquida e das despesas financeiras. As receitas financeiras totalizaram R$ 15.168 mil para o exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2016, comparado com R$ 15.343 mil para o mesmo período de 2015, como resultado, principalmente, da redução dos saldos 
médios das aplicações financeiras. A variação cambial é determinada pelo impacto da variação do câmbio nos contratos financeiros da 
Companhia denominados ou indexados em moeda estrangeira. A variação cambial é determinada pela oscilação do dólar (moeda a 
que alguns dos contratos financeiros da Companhia estão denominados ou indexados). A variação cambial líquida representou uma 
despesa de R$ 19.461 mil para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, comparado a uma despesa de R$ 17.073 mil para 
o mesmo período de 2015, que se mantém em função da Companhia apresentar exposição de operações em moeda estrangeira. 
Adicionalmente, a Companhia reconheceu parte da variação cambial do período, no montante de R$ 96.099 mil como Ajuste de 
Avaliação Patrimonial, no seu Patrimônio Líquido (hedge accounting). As despesas financeiras da Companhia aumentaram 13,1%, 
totalizando R$ 102.753 mil para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, em relação aos R$ 90.843 mil para o exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2015, principalmente em função do aumento das taxas de juros. 

Sendo assim, o resultado financeiro líquido aumentou 15,6%, representando uma despesa de R$ 107.046 mil para o exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2016, em relação à despesa de R$ 92.573 mil para o mesmo período de 2015. Como percentual da 
receita líquida de vendas, nosso resultado financeiro líquido aumentou de 12,2% para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2015 para 13,8% para o mesmo período de 2016, um aumento de 1,6 ponto percentual. 

Outras receitas operacionais 

  

As outras receitas operacionais da Companhia passaram para R$ 61.536 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, de 
R$ 5.180 mil no mesmo período de 2015, impactado principalmente pelos efeitos da alienação de aproximadamente 4.644 hectares de 
florestas para a Global Fund Reflorestamento e Exploração de Madeira Ltda (“Global”), no montante total de R$ 55.500 mil para o 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016.           

Outras despesas operacionais 
 

(em milhares de R$) Exercício social encerrado em
31.12.2016 ah% 31.12.2015

Receitas financeiras sem variação cambial
   Rendimentos de aplicações financeiras 12.422 (1,9)       12.666
   Juros 2.586 7,6         2.404
   Descontos obtidos 160 (41,4)     273
Total das receitas financeiras sem variação cambial 15.168 (1,1)       15.343

Variação cambial
   Variação cambial ativa 24.764 24,5       19.885
   Variação cambial passiva (44.225)    19,7       (36.958)   
   Variação cambial líquida (19.461)    14,0       (17.073)   

Despesas financeiras sem variação cambial
   Juros (100.148)  14,2       (87.663)   
   Descontos concedidos (1.076)      (44,5)     (1.937)     
   Deságios/despesas bancárias (80)           21,2       (66)          
   Outros (1.449)      23,1       (1.177)     
Total despesas financeiras sem variação cambial (102.753)  13,1       (90.843)   

Resultado financeiro líquido (107.046)  15,6       (92.573)   

(em milhares de R$) Exercício Social encerrado em 
31.12.2016 31.12.2015

Receita de bens alienados e sinistrados 2.077 2.021
Receita de alienação de florestas 55.500 -           
Outras receitas operacionais 3.959 3.159
Total de outras receitas operacionais 61.536      5.180        
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As outras despesas operacionais da Companhia aumentaram 982,8%, totalizando R$ 64.024 mil para o exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2016, em relação aos R$ 5.913 mil para o mesmo período de 2015, em função, principalmente, do custo da alienação de 
aproximadamente 4.644 hectares de florestas para a Global Fund Reflorestamento e Exploração de Madeira Ltda (“Global”), no 
montante total de R$ 51.845 mil para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016. 

Lucro/(prejuízo) operacional antes dos efeitos tributários 

Como resultado do explicado acima, o prejuízo operacional antes dos efeitos tributários da Companhia totalizou R$35.112 mil para o 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, enquanto que o lucro operacional antes dos efeitos tributários foi de R$ 962 mil para 
o mesmo período 2015.  

Lucro/(prejuízo) líquido do exercício 

Como resultado do exposto acima, o prejuízo líquido da Companhia totalizou R$ 10.782 mil para o exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2016, 2.278,2% menor que os R$ 495 mil de lucro para mesmo período de 2015. O principal fator foi o menor volume de 
vendas de caixas e chapas de papelão ondulado, o impacto do aumento dos custos de matérias primas, em especial das aparas de 
papelão ondulado e, ainda, o resultado financeiro do exercício. A margem líquida foi de (1,4%) para o exercício encerrado em 31 de 
setembro de 2016, contra 0,1% para mesmo período de 2015. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(em milhares de R$) Exercício Social encerrado em
31.12.16 31.12.2015

Custo dos bens alienados e sinistrados (1.791)        (1.967)        
Custo das florestas alienadas (51.845)      -             
Constituição previdenciária sobre a provisão 
de férias de exercícios anteriores (1.988)        -             
Outras despesas operacionais (8.400)        (3.946)        
Total de outras despesas operacionais (64.024)      (5.913)        
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2. BALANÇOS PATRIMONIAIS 
 
 
Comentários sobre alterações significativas verificáveis na comparação entre os balanços patrimoniais consolidados da 
Companhia em 31 de dezembro de 2017 e 2016 

Ativo 

 

 

Os ativos totais consolidados da Companhia diminuíram em 10,6%, totalizando R$ 1.501.839 mil em 31 de dezembro de 2017, em 
comparação com R$ 1.679.951 mil em 31 de dezembro de 2016, explicado principalmente pelas variações nas rubricas comentadas 
abaixo: 

Caixa e equivalentes de caixa 

  
 
O saldo do caixa e equivalentes de caixa apresentaram uma redução de 25,9%, totalizando R$ 76.949 mil em 31 de dezembro de 
2017, contra os R$ 103.885 mil em 31 de dezembro de 2016, justificado, principalmente pela aplicação em Banco conta vinculada. 

 
Contas a receber de clientes 

ATIVO (em milhares de R$) 31.12.2017 av% ah% 31.12.2016 av%

CIRCULANTE

  Caixa e equivalentes de caixa 76.949          5,1                (25,9)      103.885        6,2                

  Contas a receber de clientes 168.124        11,2              9,0         154.227        9,2                

  Estoques 72.152          4,8                7,6         67.051          4,0                

  Tributos a recuperar 5.758            0,4                8,7         5.297            0,3                

  Bancos conta vinculada 8.732            0,6                (90,7)      94.198          5,6                

  Outros ativos 13.746          0,9                (30,0)      19.629          1,2                

TOTAL CIRCULANTE 345.461 23,0              (22,2)      444.287 26,4              

NÃO CIRCULANTE

Realizável a longo prazo

  Tributos a recuperar 2.067            0,1                (13,6)      2.392            0,1                

  Depósitos Judiciais 2.453            0,2                26,0       1.947            0,1                

  Outros ativos 4.751            0,3                (68,8)      15.248          0,9                

  Partes relacionadas -                   -               -         -                   -               

  Propriedade para investimento 17.470          1,2                (6,3)        18.644          1,1                

Imobilizado 826.218        55,0              (2,7)        849.124        50,5              

Intangível 112.623        7,5                (0,2)        112.902        6,7                

Ativos biológicos 190.796        12,7              (19,0)      235.407        14,0              

TOTAL NÃO CIRCULANTE 1.156.378     77,0              (6,4)        1.235.664     73,6              

TOTAL DO ATIVO 1.501.839     100,0            (10,6)      1.679.951     100,0            

31.12.2017 31.12.2016
Fundo fixo 31 34
Bancos 9.060 3.759
Aplicações financeiras de liquidez imediata 67.858 100.092
Total caixa e equivalentes de caixa 76.949                 103.885        
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As contas a receber de clientes da Companhia aumentaram 9,0%, totalizando R$ 168.124 mil em 31 de dezembro de 2017, em 
comparação com R$ 154.227 mil em 31 de dezembro de 2016. 

  

A Companhia constitui provisão para crédito de liquidação duvidosa para as contas a receber vencidas há mais de 180 dias com base 
em análise da situação financeira de cada devedor e ainda baseada em experiências passadas de inadimplência. Também são 
constituídas provisões para crédito de liquidação duvidosa para contas a receber vencidas há menos de 180 dias, nos casos em que 
os valores são considerados irrecuperáveis, considerando-se a situação financeira de cada devedor. A composição das contas a 
receber por idade de vencimento é como segue: 

  

Estoques  

Os estoques da Companhia totalizaram R$ 72.152 mil em 31 de dezembro de 2017, em comparação com R$ 67.051 mil em 31 de 
dezembro de 2016, registrando aumento principalmente nos estoques de material de produção, para atendimento aos maiores 
volumes de venda. A Diretoria da Companhia entende que os níveis de estoques apresentados se mantêm em patamares compatíveis 
com as operações. 

  

Bancos Conta Vinculada  

O ativo bancos conta vinculada sofreu queda de 90,7%, totalizando R$ 8.732 mil em 31 de dezembro de 2017, em comparação com 
R$ 94.198 mil em 31 de dezembro de 2016, devido a necessidade de garantias de operações financeiras com vencimento em 2018 
em conta vinculada.  

(em milhares de R$)
31.12.2017 31.12.2016

Contas a receber de:
  Clientes - mercado interno 157.179 152.434
  Clientes - mercado externo 27.508 20.062
Total contas a receber 184.687 172.496

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (16.563)     (18.269)     
Total contas a receber líquido de provisão 168.124 154.227

(em milhares de R$)

31.12.2017 31.12.2016
A vencer 154.811 129.947
Vencidos até 30 dias 14.230 15.769
Vencidos de 31 a 60 dias 4.892 3.962
Vencidos de 61 a 90 dias 2.616 2.164
Vencidos de 91 a 180 dias 2.227 1.446
Vencidos há mais de 180 dias 5.911 19.208
Total contas a receber 184.687 172.496

(em milhares de R$)
31.12.2017 31.12.2016

Produtos acabados 8.828 7.792
Materiais de produção 39.056 36.012
Materiais de consumo 23.731 22.768
Outros estoques 537 479
Total estoques 72.152 67.051

Redução ao valor realizável líquido -              -              
Total estoques líquido de redução 
ao valor realizável líquido 72.152        67.051        
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Banco do Brasil – Nova York / Estados Unidos da América - representado por valores em dólares retidos para garantir as amortizações 
das parcelas trimestrais de juros do empréstimo de pré-pagamento de exportação captado junto ao banco Credit Suisse, referente à 
parcela com vencimento em fevereiro de 2018.  
 
Banco Itaú, Banco Santander, Banco Rabobank e Banco Itaú Trustee – representado por valores depositados em aplicações 
financeiras cujos resgates ocorrerão nas datas dos vencimentos em 2017 e 2018 de operações de capital de giro contratadas junto 
aos próprios bancos. 
 
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos  
 
O imposto de renda e contribuição social diferidos são calculados sobre as diferenças temporárias para fins fiscais, prejuízos fiscais, 
dos ajustes de custo atribuído e de variação do valor justo de ativos biológicos. A companhia adotou para os exercícios de 2017 e de 
2016 o regime de caixa na apuração do imposto de renda e contribuição social sobre variações cambiais e registrou passivo fiscal 
diferido da variação cambial a realizar. Com base no valor justo dos ativos biológicos e no custo atribuído do ativo imobilizado, foram 
registrados tributos diferidos passivos. Os impactos tributários iniciais sobre o custo atribuído do ativo imobilizado foram reconhecidos 
em contrapartida do patrimônio líquido. O Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos – Ativo sofreu uma redução de 24,6%, 
totalizando R$ 68.990 mil em 31 de dezembro de 2017, em comparação com R$ 91.558 mil em 31 de dezembro de 2016. Neste 
exercício a Companhia não reconheceu imposto de renda e contribuição social diferidos sobre diferenças temporárias, prejuízo fiscal, 
base negativa da contribuição social e sobre as operações de hedge accounting. Tais valores serão compensados com impostos 
futuros, suportados por projeções orçamentárias da Companhia. O Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos – Passivo sofreu 
uma redução de 0,6%, totalizando R$ 243.198 mil em 31 de dezembro de 2017, em comparação com R$ 244.750 mil em 31 de 
dezembro de 2016, basicamente devido a amortização de ágio fiscal e a redução do valor justo dos ativos biológicos, conforme 
abaixo: 

(em milhares de R$)
31.12.2017 31.12.2016

Banco do Brasil - Nova York 6.188 13.537
Banco Itaú -            18.545
Banco Santander -            30.995
Banco Rabobank 2.149 18.584
Banco Itaú Trustee -            12.537      
Banco Original 395           -            
Total bancos conta viculada 8.732 94.198

Parcela do circulante 8.732 94.198
Parcela do não circulante -            -            
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Ativo Biológico  

Os ativos biológicos diminuíram 19,0% totalizando R$ 190.796 mil em 31 de dezembro de 2017, em comparação com R$ 235.407 mil 
em 31 de dezembro de 2016 e compreendem principalmente o cultivo e plantio de florestas de pinus para abastecimento de matéria-
prima na produção de celulose utilizada no processo de produção de papel para embalagens, produção de resinas e vendas de toras 
de madeira para terceiros. Todos os ativos biológicos da Companhia formam um único grupo denominado florestas, que são 
mensuradas conjuntamente a valor justo em períodos trimestrais. Como a colheita das florestas plantadas é realizada em função da 
utilização de matéria prima e das vendas de madeira, e todas as áreas são replantadas, a variação do valor justo desses ativos 

ATIVO
(em milhares de R$) 31.12.2017 31.12.2016

Imposto de renda diferido ativo

Sobre provisões temporárias 4.137 4.335

Sobre prejuízo fiscal 17.093 32.090

Hedge  de fluxo de caixa 29.497 30.897

Contribuição social diferida ativa

Sobre provisões temporárias 1.489 1.561

Sobre prejuízo fiscal 6.155 11.552

Hedge  de fluxo de caixa 10.619 11.123

TOTAL IMPOSTO DE RENDA E CONTRICUIÇÃO

SOCIAL DIFERIDO ATIVO 68.990 91.558

PASSIVO 31.12.2017 31.12.2016

Imposto de renda diferido passivo

Variação cambial a realizar pelo regime de caixa 4.128 3.989

Valor justo dos ativos biológicos 26.297 32.844

Custo atribuído do ativo imobilizado 132.101 129.805

Subvenção governamental 590 981

Carteira de clientes 781 979

Marca -             -             

Amortização ágio fiscal 14.675 11.081

Contribuição social diferida passiva

Variação cambial a realizar pelo regime de caixa 1.486 1.436

Valor justo dos ativos biológicos 9.806 12.211

Custo atribuído do ativo imobilizado 47.558 46.729

Subvenção governamental 212 353

Carteira de clientes 281 353

Marca -             -             

Amortização ágio fiscal 5.283 3.989

TOTAL IMPOSTO DE RENDA E CONTRICUIÇÃO
SOCIAL DIFERIDO PASSIVO 243.198 244.750

Passivo de imposto diferido (líquido) 174.208 153.192
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biológicos não sofre efeito significativo no momento da colheita.  

Os saldos dos ativos biológicos foram atualizados a valor justo, por meio de avaliações preparadas por empresa especializada. Os 
valores estão assim compostos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(em milhares de R$)
31.12.2017 31.12.2016

Custo de formação dos
ativos biológicos 45.099 48.398
Diferencial dos ativos 
biológicos a valor justo 145.697 187.009
Total ativo biológico 190.796 235.407
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Passivo e Patrimônio Líquido 

 
 
O passivo e patrimônio líquido totais consolidados diminuíram 10,6%, totalizando R$ 1.501.839 mil em 31 de dezembro de 2017, em 
comparação com R$ 1.679.951 mil em 31 de dezembro de 2016, explicado principalmente pelas variações nas rubricas comentadas 
abaixo: 
 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31.12.2017 av% ah% 31.12.2016 av%
(em milhares de R$)

CIRCULANTE

  Empréstimos e financiamentos 154.905 10,3            (42,0)    266.926 15,9            

  Debêntures -              -              (100,0)  31.114 1,9              

  Fornecedores 82.951 5,5              3,9       79.849 4,8              

  Obrigações sociais e previdenciárias 28.895 1,9              16,9     24.719 1,5              

  Obrigações tributárias 18.065 1,2              (0,2)      18.106 1,1              

  IR e CSLL a pagar 296 -              (14,0)    344 -              

  Parcelamentos tributários 331 -              (83,5)    2.011 0,1              

  Adiantamento de clientes 1.466 0,1              6,8       1.373 0,1              

  Dividendos a pagar 91 -              (97,9)    4.234 0,3              

  Outras contas a pagar 14.759 1,0              (11,6)    16.701 1,0              

TOTAL CIRCULANTE 301.759      20,1            (32,2)    445.377      26,5            

NÃO CIRCULANTE

Exigível a longo prazo

  Empréstimos e financiamentos 617.191 41,1            1,2       609.983 36,3            

  Debêntures -              -              (100,0)  9.352 0,6              

  Outras contas a pagar 548 -              -       

  Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários 56.097 3,7              819,0   6.104 0,4              

  Parcelamentos tributários -              -              (100,0)  204 -              

  Obrigações Tributárias 11.315 0,8              7,4       10.538 0,6              

  Imposto de renda e contribuição social diferidos 174.208 11,6            13,7     153.192 9,1              

TOTAL NÃO CIRCULANTE 859.359      57,2            8,9       789.373      47,0            

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

  Capital social 161.895 10,8            -       161.895 9,6              

  Pagamento baseado em ações 960 0,1              -       960 0,1              

  Ações em tesouraria (6.834)         (0,5)             -       (6.834)         (0,4)             

  Reserva legal 25 -              -       25 -              

  Reserva de ativos biológicos 27.488 1,8              (27,9)    38.126 2,3              

  Ajustes de avaliação patrimonial 118.672 7,9              (6,9)      127.507 7,6              

  Reserva de retenção de lucros 33.517 2,2              (71,7)    118.522 7,1              

  Reserva de incentivos fiscais 4.990 0,3              -       4.990 0,3              

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATRIBUÍVEL AOS

ACIONISTAS CONTROLADORES 340.713 22,7            (23,5)    445.191 26,5            

PARTICIPAÇÃO DOS NÃO CONTROLADORES 8 -              (20,0)    10 -              

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 340.721 22,7            (23,5)    445.201 26,5            

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.501.839 100,0          (10,6)    1.679.951 100,0          
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Passivo 

Empréstimos e financiamentos  

O saldo de empréstimos e financiamentos apresentou redução de 42,0% no curto prazo, totalizando R$ 154.905 mil em 31 de 
dezembro de 2017, contra os R$ 266.926 mil em 31 de dezembro de 2016, e aumento de 1,2% no longo prazo, totalizando R$ 
617.191 mil em 31 de dezembro de 2017, contra R$ 609.983 mil em 31 de dezembro de 2016. As variações nas contas de captações 
e debêntures estão representadas no item 10.1(f) - “Comentários dos Diretores sobre níveis de endividamento e as características de 
tais dívidas”. 
 

Fornecedores  

O saldo da conta fornecedores teve aumento de 3,9%, atingindo R$ 82.951 mil em 31 de dezembro de 2017, contra os R$ 79.849 mil 
em 31 de dezembro de 2016. A variação decorre principalmente do aumento do saldo de estoques. 

 

 
 

Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários 
 

O saldo da provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários apresentou aumento de 819,0%, atingindo R$ 56.097 mil em 31 de 
dezembro 2017, contra os R$ 6.104 mil em 31 de dezembro de 2016. A Companhia, amparada em pareceres e opiniões de seus 
assessores internos e externos, mantém provisões para os processos judiciais e administrativos cuja perda é classificada como 
provável. Atualmente, são mantidas provisões cíveis para pedidos de indenização de rescisões contratuais de representação 
comercial. As provisões trabalhistas são mantidas para reclamações formalizadas por ex-funcionários pleiteando pagamento de hora-
extra, adicional de insalubridade, periculosidade, enfermidades e acidentes de trabalho. O aumento nas provisões deve-se 
principalmente à constituição de provisões tributárias referente à compensação de tributos federais, que tem como base a exclusão do 
ICMS da base das contribuições de PIS e da COFINS. 
 

 
 
 

Patrimônio Líquido 

 
As principais variações nas contas do patrimônio líquido entre 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016 são apresentadas 
abaixo: 

(em milhares de R$)

CIRCULANTE 31.12.2017 31.12.2016
Interno
   Materiais 59.276 57.578
   Prestador de serviços 7.775 6.254
   Transportadores 14.876 14.858
   Outros 629 824
Externo
   Materiais 395 335
Total fornecedores 82.951        79.849        

(em milhares de R$)
31.12.2017 31.12.2016

Provisão cíveis 1.716 1.400
Provisão trabalhistas 6.832 3.677
Provisão tributárias 47.549 1.027
Total provisões 56.097 6.104

Parcela do circulante -            -            
Parcela do não circulante 56.097 6.104
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Reservas de lucros 

 
As reservas de lucros estão compostas por: Reserva legal, Reserva estatutária de ativos biológicos, Reserva de retenção de lucros e 
Reserva de Incentivos Fiscais.  

A reserva de ativos biológicos foi criada para manter os valores a realizar referente a adoção inicial do ajuste ao Valor Justo dos Ativos 
Biológicos para fins de IFRS. Em 31 de dezembro de 2011, foram transferidos para esta reserva R$ 74.743 mil, constituída no 
pressuposto de deliberação da Assembleia Geral Extraordinária de 29 de fevereiro de 2012, com o objetivo de manter os valores a 
realizar referente à adoção inicial do Valor Justo dos Ativos Biológicos para fins de IFRS (CPC 29) e que antes eram registrados em 
reserva de lucros a realizar. O saldo em 31 de dezembro de 2017 é de R$ 27.488 mil. 

A Reserva de retenção de lucros está composta pelo saldo de lucros remanescentes após a compensação de prejuízos e a 
constituição da reserva legal, bem como diminuído da parcela de dividendos distribuídos. Em 31 de dezembro de 2017, o saldo desta 
reserva é de R$ 33.517 mil e, em 31 de dezembro de 2016, o saldo era de R$ 118.522 mil, reservados para futuros investimentos em 
ativo imobilizado aprovados pelo Conselho de Administração ou para futura distribuição pela Assembleia Geral. 

Ajuste de avaliação patrimonial 

As principais variações na conta de ajustes de avaliação patrimonial são decorrentes da realização do custo atribuído , o saldo de 
ajuste de avaliação patrimonial em 31 de dezembro de 2017 era de R$ 118.672 mil, comparado a R$ 127.507 mil no mesmo período 
de 2016.  
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Comentários sobre alterações significativas verificáveis na comparação entre os balanços patrimoniais consolidados da 
Companhia em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

Ativo 

 

 

Os ativos totais consolidados da Companhia aumentaram em 1,3%, totalizando R$ 1.679.951 mil em 31 de dezembro de 2016, em 
comparação com R$ 1.658.591 mil em 31 de dezembro de 2015, explicado principalmente pelas variações nas rubricas comentadas 
abaixo: 

Caixa e equivalentes de caixa 

  
 
O saldo do caixa e equivalentes de caixa apresentaram um redução de 17,4%, totalizando R$ 103.885 mil em 31 de dezembro de 
2016, contra os R$ 125.732 mil em 31 de dezembro de 2015, justificado, principalmente pela aplicação em Banco conta vinculada. 

Contas a receber de clientes 
 
As contas a receber de clientes da Companhia aumentaram 13,5%, totalizando R$ 154.227 mil em 31 de dezembro de 2016, em 

ATIVO (em milhares de R$) 31.12.2016 av% ah% 31.12.2015 av%

CIRCULANTE

  Caixa e equivalentes de caixa 103.885        6,2                (17,4)      125.732 7,6                

  Contas a receber de clientes 154.227        9,2                13,5       135.854 8,2                

  Estoques 67.051          4,0                (0,2)        67.219 4,1                

  Tributos a recuperar 5.297            0,3                (42,7)      9.245 0,6                

  Bancos conta vinculada 94.198          5,6                377,6     19.722 1,2                

  Outros ativos 19.629          1,2                1,1         19.413 1,2                

TOTAL CIRCULANTE 444.287 26,4              17,8       377.185 22,7              

NÃO CIRCULANTE

Realizável a longo prazo

  Tributos a recuperar 2.392            0,1                (22,0)      3.066 0,2                

  Depósitos Judiciais 1.947            0,1                32,0       1.475 0,1                

  Outros ativos 15.248          0,9                (35,3)      23.584 1,4                

  Partes relacionadas -                   -               (100,0)    1.154 0,1                

  Propriedade para investimento 18.644          1,1                (2,6)        19.137 1,2                

Imobilizado 849.124        50,5              (1,3)        860.410 51,9              

Intangível 112.902        6,7                1,7         111.021 6,7                

Ativos biológicos 235.407        14,0              (10,0)      261.559 15,8              

TOTAL NÃO CIRCULANTE 1.235.664     73,6              (3,6)        1.281.406 77,3              

TOTAL DO ATIVO 1.679.951     100,0            1,3         1.658.591 100,0            

(em milhares de R$)
31.12.2016 31.12.2015

Fundo fixo 34 32
Bancos 3.759 3.499
Aplicações financeiras de liquidez imediata 100.092 122.201
Total caixa e equivalentes de caixa 103.885        125.732        
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comparação com R$ 135.854 mil em 31 de dezembro de 2015. 

  

A Companhia constitui provisão para crédito de liquidação duvidosa para as contas a receber vencidas há mais de 180 dias com base 
em análise da situação financeira de cada devedor e ainda baseada em experiências passadas de inadimplência. Também são 
constituídas provisões para crédito de liquidação duvidosa para contas a receber vencidas há menos de 180 dias, nos casos em que 
os valores são considerados irrecuperáveis, considerando-se a situação financeira de cada devedor. A composição das contas a 
receber por idade de vencimento é como segue: 

  

Estoques  

Os estoques da Companhia totalizaram R$ 67.051 mil em 31 de dezembro de 2016, em comparação com R$ 67.219 mil em 31 de 
dezembro de 2015, registrando estabilidade. A Diretoria da Companhia entende que os níveis de estoques apresentados se mantêm 
em patamares compatíveis com as operações. 

  

Bancos Conta Vinculada  

O ativo bancos conta vinculada sofreu aumento de 377,6%, totalizando R$ 94.198 mil em 31 de dezembro de 2016, em comparação 
com R$ 19.722 mil em 31 de dezembro de 2015, devido a necessidade de garantias de operações financeiras com vencimento em 
2017 em conta vinculada.  

(em milhares de R$)
31.12.2016 31.12.2015

Contas a receber de:
  Clientes - mercado interno 152.434 131.839
  Clientes - mercado externo 20.062 19.405
Total contas a receber 172.496 151.244

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (18.269)     (15.390)     
Total contas a receber líquido de provisão 154.227 135.854

(em milhares de R$)

31.12.2016 31.12.2015
A vencer 129.947 116.709
Vencidos até 30 dias 15.769 11.425
Vencidos de 31 a 60 dias 3.962 3.666
Vencidos de 61 a 90 dias 2.164 670
Vencidos de 91 a 180 dias 1.446 2.059
Vencidos há mais de 180 dias 19.208 16.715
Total contas a receber 172.496 151.244

(em milhares de R$)
31.12.2016 31.12.2015

Produtos acabados 7.792 10.265
Materiais de produção 36.012 32.046
Materiais de consumo 22.768 21.594
Outros estoques 479 3.601
Total estoques 67.051 67.506        

Redução ao valor realizável líquido -              (287)            
Total estoques líquido de redução 
ao valor realizável líquido 67.051        67.219        
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Banco do Brasil – Nova York / Estados Unidos da América - representado por valores em dólares retidos para garantir as amortizações 
das parcelas trimestrais do empréstimo de pré-pagamento de exportação captado junto ao banco Credit Suisse, referente à parcela 
com vencimento em novembro de 2016. Por ocasião de repactuação de contrato objeto da retenção realizada em 26 de setembro de 
2014, até maio de 2017 serão exigidos somente os juros do contrato. 
 
Banco Itaú, Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Rabobank – representados por valores depositados em aplicações financeiras 
cujos resgates ocorrerão nas datas dos vencimentos em 2017 de operações de capital de giro contratadas junto aos próprios bancos. 
 
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos  
 
O imposto de renda e contribuição social diferidos são calculados sobre as diferenças temporárias para fins fiscais, prejuízos fiscais, 
dos ajustes de custo atribuído e de variação do valor justo de ativos biológicos. A companhia adotou para os exercícios de 2016 e de 
2015 o regime de caixa na apuração do imposto de renda e contribuição social sobre variações cambiais e registrou passivo fiscal 
diferido da variação cambial a realizar. Com base no valor justo dos ativos biológicos e no custo atribuído do ativo imobilizado, foram 
registrados impostos diferidos passivos. Os impactos tributários iniciais sobre o custo atribuído do ativo imobilizado foram 
reconhecidos em contrapartida do patrimônio líquido. O Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos – Ativo sofreu uma redução 
de 8,9%, totalizando R$ 91.558 mil em 31 de dezembro de 2016, em comparação com R$ 100.469 mil em 31 de dezembro de 2015, 
tendo em vista que a Companhia reconheceu imposto de renda e contribuição social diferidos sobre diferenças temporárias, prejuízo 
fiscal, base negativa da contribuição social e sobre as operações de hedge accounting. Tais valores serão compensados com 
impostos futuros, suportados por projeções orçamentárias da Companhia. O Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos – 
Passivo sofreu uma redução de 0,8%, totalizando R$ 244.750 mil em 31 de dezembro de 2016, em comparação com R$ 246.666 mil 
em 31 de dezembro de 2015, basicamente devido a amortização de ágio fiscal conforme abaixo: 

(em milhares de R$)
31.12.2016 31.12.2015

Banco do Brasil - Nova York 13.537 19.722
Banco Itaú 18.545 -            
Banco Santander 30.995 -            
Banco Rabobank 18.584 -            
Banco Itaú Trustee 12.537      -            
Total bancos conta viculada 94.198 19.722

Parcela do circulante 94.198 19.722
Parcela do não circulante -            -            
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Ativo Biológico  

Os ativos biológicos diminuíram 10,0% totalizando R$ 235.407 mil em 31 de dezembro de 2016, em comparação com R$ 261.559 mil 
em 31 de dezembro de 2015 e compreendem principalmente o cultivo e plantio de florestas de pinus para abastecimento de matéria-
prima na produção de celulose utilizada no processo de produção de papel para embalagens, produção de resinas e vendas de toras 
de madeira para terceiros. Todos os ativos biológicos da Companhia formam um único grupo denominado florestas, que são 
mensuradas conjuntamente a valor justo em períodos trimestrais. Como a colheita das florestas plantadas é realizada em função da 
utilização de matéria prima e das vendas de madeira, e todas as áreas são replantadas, a variação do valor justo desses ativos 
biológicos não sofre efeito significativo no momento da colheita.  

Os saldos dos ativos biológicos foram atualizados a valor justo, por meio de avaliações preparadas por empresa especializada. Os 

ATIVO
(em milhares de R$) 31.12.2016 31.12.2015

Imposto de renda diferido ativo

Sobre provisões temporárias 4.335 7.159

Sobre prejuízo fiscal 32.090 11.793

Hedge  de fluxo de caixa 30.897 54.922

Contribuição social diferida ativa

Sobre provisões temporárias 1.561 2.577

Sobre prejuízo fiscal 11.552 4.246

Hedge  de fluxo de caixa 11.123 19.772

TOTAL IMPOSTO DE RENDA E CONTRICUIÇÃO

SOCIAL DIFERIDO ATIVO 91.558 100.469

PASSIVO 31.12.2016 31.12.2015

Imposto de renda diferido passivo

Variação cambial a realizar pelo regime de caixa 3.989 1.922

Valor justo dos ativos biológicos 32.844 39.251

Custo atribuído do ativo imobilizado e revisão da vida útil 129.805 130.363

Subvenção governamental 981 949

Carteira de clientes 979 1.177

Amortização ágio fiscal 11.081 7.487

Contribuição social diferida passiva

Variação cambial a realizar pelo regime de caixa 1.436 692

Valor justo dos ativos biológicos 12.211 14.434

Custo atribuído do ativo imobilizado e revisão da vida útil 46.729 46.930

Subvenção governamental 353 342

Carteira de clientes 353 424

Amortização ágio fiscal 3.989 2.695

TOTAL IMPOSTO DE RENDA E CONTRICUIÇÃO
SOCIAL DIFERIDO PASSIVO 244.750 246.666

Passivo de imposto diferido (líquido) 153.192 146.197
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valores estão assim compostos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(em milhares de R$)
31.12.2016 31.12.2015

Custo de formação dos
ativos biológicos 48.398 58.727
Diferencial dos ativos 
biológicos a valor justo 187.009 202.832
Total ativo biológico 235.407 261.559
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Passivo e Patrimônio Líquido 

 
 
O passivo e patrimônio líquido totais consolidados aumentaram 1,3%, totalizando R$ 1.679.951 mil em 31 de dezembro de 2016, em 
comparação com R$ 1.658.591 mil em 31 de dezembro de 2015, explicado principalmente pelas variações nas rubricas comentadas 
abaixo: 
 
Passivo 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31.12.2016 av% ah% 31.12.2015 av%
(em milhares de R$)

CIRCULANTE

  Empréstimos e financiamentos 266.926 15,9            36,5     195.620 11,8            

  Debêntures 31.114 1,9              46,4     21.248 1,3              

  Fornecedores 79.849 4,8              13,9     70.135 4,2              

  Obrigações sociais e previdenciárias 24.719 1,5              (39,9)    41.152 2,5              

  Obrigações tributárias 18.106 1,1              (6,0)      19.256 1,2              

  IR e CSLL a pagar 344 -              (57,3)    805 -              

  Parcelamentos tributários 2.011 0,1              (9,5)      2.222 0,1              

  Adiantamento de clientes 1.373 0,1              12,7     1.218 0,1              

  Dividendos a pagar 4.234 0,3              783,9   479 -              

  Outras contas a pagar 16.701 1,0              (40,9)    28.278 1,7              

TOTAL CIRCULANTE 445.377      26,5            17,1     380.413      22,9            

NÃO CIRCULANTE

Exigível a longo prazo

  Empréstimos e financiamentos 609.983 36,3            (8,4)      665.761 40,1            

  Debêntures 9.352 0,6              (76,5)    39.791 2,4              

  Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários 6.104 0,4              (65,3)    17.583 1,1              

  Parcelamentos tributários 204 -              (89,4)    1.920 0,1              

  Obrigações Tributárias 10.538 0,6              2,3       10.298 0,6              

  Imposto de renda e contribuição social diferidos 153.192 9,1              4,8       146.197 8,8              

TOTAL NÃO CIRCULANTE 789.373      47,0            (10,5)    881.550      53,2            

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

  Capital social 161.895 9,6              -       161.895 9,8              

  Pagamento baseado em ações 960 0,1              -       960 0,1              

  Ações em tesouraria (6.834)         (0,4)             -       (6.834)         (0,4)             

  Reserva legal 25 -              -       25 -              

  Reserva de ativos biológicos 38.126 2,3              (32,2)    56.230 3,4              

  Ajustes de avaliação patrimonial 127.507 7,6              74,6     73.029 4,4              

  Reserva de retenção de lucros 118.522 7,1              11,5     106.320 6,4              

  Reserva de incentivos fiscais 4.990 0,3              -       4.990 0,3              

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATRIBUÍVEL AOS

ACIONISTAS CONTROLADORES 445.191 26,5            12,2     396.615 23,9            

PARTICIPAÇÃO DOS NÃO CONTROLADORES 10 -              (23,1)    13 -              

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 445.201 26,5            12,2     396.628 23,9            

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.679.951 100,0          1,3       1.658.591 100,0          
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Empréstimos e financiamentos  

O saldo de empréstimos e financiamentos apresentou incremento de 36,5% no curto prazo, totalizando R$ 266.926 mil em 31 de 
dezembro de 2016, contra os R$ 195.620 mil em 31 de dezembro de 2015, e redução de 8,4% no longo prazo, totalizando R$ 609.983 
mil em 31 de dezembro de 2016, contra R$ 665.761 mil em 31 de dezembro de 2015. As variações nas contas de captações e 
debêntures estão representadas no item 10.1(f) - “Comentários dos Diretores sobre níveis de endividamento e as características de 
tais dívidas”. 
 

Fornecedores  

O saldo da conta fornecedores teve aumento de 13,9%, atingindo R$ 79.849 mil em 31 de dezembro de 2016, contra os R$ 70.135 mil 
em 31 de dezembro de 2015. A variação decorre principalmente do aumento do saldo de estoques. 

 

 
 

Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários 
 

O saldo da provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários apresentou redução de 65,3%, atingindo R$ 6.104 mil em 31 de 
dezembro 2016, contra os R$ 17.583 mil em 31 de dezembro de 2015. A Companhia, amparada em pareceres e opiniões de seus 
assessores internos e externos, mantém provisões para os processos judiciais e administrativos cuja perda é classificada como 
provável. Atualmente, são mantidas provisões cíveis para pedidos de indenização de rescisões contratuais de representação 
comercial. As provisões trabalhistas são mantidas para reclamações formalizadas por ex-funcionários pleiteando pagamento de hora-
extra, adicional de insalubridade, periculosidade, enfermidades e acidentes de trabalho. A redução nas provisões deve-se 
principalmente a reversão de provisões tributárias que no período deixaram de ser exigíveis conforme análise dos assessores 
jurídicos.  
 

 
 
 

Patrimônio Líquido 

 
As principais variações nas contas do patrimônio líquido entre 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015 são apresentadas 
abaixo: 
 

Reservas de lucros 

(em milhares de R$)

CIRCULANTE 31.12.2016 31.12.2015
Interno
   Materiais 57.578 48.176
   Prestador de serviços 6.254 6.305
   Transportadores 14.858 14.028
   Outros 824 520
Externo
   Materiais 335 1.106
Total fornecedores 79.849        70.135        

(em milhares de R$)
31.12.2016 31.12.2015

Provisão cíveis 1.400 1.260
Provisão trabalhistas 3.677 3.438
Provisão tributárias 1.027 12.885
Total provisões 6.104 17.583

Parcela do circulante -            -            
Parcela do não circulante 6.104 17.583
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As reservas de lucros estão compostas por: Reserva legal, Reserva estatutária de ativos biológicos, Reserva de retenção de lucros e 
Reserva de Incentivos Fiscais.  

A reserva de ativos biológicos foi criada para manter os valores a realizar referente a adoção inicial do ajuste ao Valor Justo dos Ativos 
Biológicos para fins de IFRS. Em 31 de dezembro de 2011, foram transferidos para esta reserva R$ 74.743 mil, constituída no 
pressuposto de deliberação da Assembleia Geral Extraordinária de 29 de fevereiro de 2012, com o objetivo de manter os valores a 
realizar referente à adoção inicial do Valor Justo dos Ativos Biológicos para fins de IFRS (CPC 29) e que antes eram registrados em 
reserva de lucros a realizar. O saldo em 31 de dezembro de 2016 é de R$ 38.126 mil. 

A Reserva de retenção de lucros está composta pelo saldo de lucros remanescentes após a compensação de prejuízos e a 
constituição da reserva legal, bem como diminuído da parcela de dividendos distribuídos. Em 31 de dezembro de 2016, o saldo desta 
reserva é de R$ 118.522 mil e, em 31 de dezembro de 2015, o saldo era de R$ 106.320 mil, reservados para futuros investimentos em 
ativo imobilizado aprovados pelo Conselho de Administração ou para futura distribuição pela Assembleia Geral. 

Ajuste de avaliação patrimonial 

As principais variações na conta de ajustes de avaliação patrimonial são decorrentes de hedge accounting, o saldo de ajuste de 
avaliação patrimonial em 31 de dezembro de 2016 era de R$ 127.507 mil, comparado a R$ 73.029 mil no mesmo período de 2015.  
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3. ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA 
 

Análise do Fluxo de Caixa para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 

Apresenta-se a seguir as explicações das principais variações ocorridas e as explicações sobre o fluxo de caixa da Companhia para 
os exercícios sociais de 31 de dezembro de 2017 e 2016. 

 

Atividades Operacionais 

O fluxo de caixa das atividades operacionais apresentou geração de caixa de R$ 77.919 mil no exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2017 e de R$ 40.184 mil para o mesmo período de 2016, com um acréscimo na geração de fluxo de caixa das atividades 
operacionais de R$ 37.735 mil. Principalmente devido ao aumento de saldo das obrigações tributárias no valor de R$ 14.962 mil e das 
obrigações sociais e previdenciárias, no valor de R$ 20.609 mil. 

Atividades de investimentos 

O fluxo de caixa das atividades de investimentos apresentou geração de caixa de R$ 39.634 mil no exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2017 e, apresentou aplicação de caixa de R$ 124.055 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. 
A variação nas atividades de investimentos para os períodos em análise é apresentada principalmente devido à redução na aplicação 
em banco conta vinculada no valor de R$ 164.719 mil. 

Atividades de financiamento 

A companhia aplicou caixa oriundo de financiamento no valor de R$ 144.489 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2017 e obteve caixa no valor de R$ 62.024 mil no mesmo período de 2016. Essa variação decorreu principalmente pela redução nas 
captações em R$ 121.450 mil em 2017 e, pelo aumento dos pagamentos de empréstimos em R$ 62.141 neste mesmo exercício. 

 
 

Análise do Fluxo de Caixa para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

Apresenta-se a seguir as explicações das principais variações ocorridas e as explicações sobre o fluxo de caixa da Companhia para 
os exercícios sociais de 31 de dezembro de 2016 e 2015. 

 

Atividades Operacionais 

O fluxo de caixa das atividades operacionais apresentou geração de caixa de R$ 40.184 mil no exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2016 e de R$ 88.909 mil para o mesmo período de 2015, com um decréscimo na geração de fluxo de caixa das 
atividades operacionais de R$ 48.725 mil. Principalmente devido ao aumento de saldo de contas a receber, no valor de R$ 14.734 mil, 
na diminuição de saldo de fornecedores no valor de R$ 6.890 mil e na diminuição de saldo das obrigações sociais e previdenciárias, 
no valor de R$ 17.090 mil. 

(em milhares de R$)
2017 2016

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 103.885      125.732     
Atividades operacionais 77.919        40.184       
Atividades de investimento 39.634        (124.055)   
Atividades de financiamento (144.489)     62.024       
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 76.949        103.885     

(em milhares de R$)
2016 2015

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 125.732     165.985     
Atividades operacionais 40.184       88.909
Atividades de investimento (124.055)   (75.389)     
Atividades de financiamento 62.024       (53.773)     
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 103.885     125.732     
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Atividades de investimentos 

O fluxo de caixa das atividades de investimentos apresentou aplicação de caixa de R$ 124.055 mil no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2016 e de R$ 75.389 mil para o mesmo período de 2015. A variação nas atividades de investimentos para os 
períodos em análise é apresentada principalmente devido à aplicação em banco conta vinculada no valor de R$ 62.490 mil. 

Atividades de financiamento 

A companhia gerou caixa oriundo de financiamento no valor de R$ 62.024 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2016 e aplicou caixa no valor de R$ 53.773 mil no mesmo período de 2015. Essa variação decorreu principalmente pelo aumento nas 
captações em R$ 98.223 mil em 2016. 
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10.2. Os diretores devem comentar: 
 
a) resultados das operações da Companhia, em especial: (i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita; e (ii) 
fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais. 
A Associação Brasileira de Papelão Ondulado (“ABPO”) registrou aumento na expedição de 3.501.895 toneladas de papelão 
ondulado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, em comparação com o mesmo período de 2016. O 
desempenho do volume de vendas do Mercado IRANI, em toneladas, apresentou aumento de 8,5% no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2017. A performance melhor que a do mercado está relacionada à estratégia da Companhia na busca de 
recuperação dos volumes neste período. Em toneladas, a participação de mercado da IRANI no segmento de Embalagem de 
Papelão Ondulado foi de 5,5% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e 5,3% no mesmo período de 2016. A 
receita operacional líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 foi de R$ 859.169 mil, crescimento de 10,6% 
quando comparado ao mesmo período de 2016, refletindo a performance da receita no mercado interno, principalmente do segmento 
Embalagem PO. No mercado interno, a receita operacional líquida foi de R$ 733.131 mil no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2017 e mostrou aumento quando comparada ao período de 2016. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2017, o resultado líquido foi de R$ (108.173) mil de prejuízo em comparação a R$ (10.782) mil de prejuízo no mesmo período do ano 
anterior. Os principais fatores que impactaram no resultado líquido foi à variação negativa do valor justo dos ativos biológicos, o 
reconhecimento de provisões tributárias e de perdas com recebimento de créditos não recorrentes e ao não reconhecimento dos 
impostos e contribuições ativos sobre prejuízo fiscal do exercício. O EBITDA ajustado no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2017 foi apurado em R$ 154,5 milhões, 11,9% inferior ao apurado no mesmo período do ano anterior de R$ 175,3 
milhões, impactado principalmente pela venda menor de florestas neste período. A relação dívida líquida/EBITDA foi de 4,44 vezes 
em 31 de dezembro de 2017. Excluindo da dívida líquida a variação cambial registrada como hedge accounting, a relação dívida 
líquida/EBITDA seria de 3,68 vezes. Em 31 de dezembro de 2017, 20% do total do endividamento consolidado da Companhia estava 
no curto prazo, no montante de R$ 154.905 mil, sendo que as disponibilidades (soma do caixa e equivalentes de caixa e dos saldos 
de Bancos conta vinculada do ativo circulante consolidados) totalizavam R$ 85.681 mil. 

A Associação Brasileira de Papelão Ondulado (“ABPO”) registrou redução na expedição de 3.256.113 toneladas de papelão ondulado 
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, em comparação com o mesmo período de 2015. O desempenho do 
volume de vendas do Mercado IRANI, em toneladas, apresentou redução de 9,0% no exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2016. A performance pior que a do mercado foi devido a política de preços e em função do maior rigor na política de concessão de 
crédito aos clientes. Em toneladas, a participação de mercado da IRANI no segmento de Embalagem de Papelão Ondulado foi de 
5,3% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e 5,9% no mesmo período de 2015. A receita operacional líquida no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 foi de R$ 776.795 mil, crescimento de 2,4% quando comparado ao mesmo 
período de 2015, refletindo a performance da receita no mercado externo. No mercado interno, a receita operacional líquida foi de R$ 
635.433 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e mostrou estabilidade quando comparada ao período de 
2015. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, o resultado líquido foi de R$ (10.782) mil de prejuízo em 
comparação a R$ 495 mil de lucro no mesmo período do ano anterior. O principal fator que impactou no resultado líquido foi o 
aumento dos custos de matérias primas, em especial das aparas de papelão ondulado, e ainda da despesa financeira reconhecida ao 
resultado do período. O EBITDA ajustado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 foi apurado em R$ 175,3 
milhões, 3,3% inferior ao apurado no mesmo período do ano anterior de R$ 181,2 milhões, impactado principalmente ao menor 
volume de vendas de caixas e chapas de papelão ondulado, ao aumento dos custos de matérias primas, em especial das aparas de 
papelão ondulado e a reoneração do INSS. A relação dívida líquida/EBITDA foi de 4,10 vezes em 31 de dezembro de 2016. 
Excluindo da dívida líquida a variação cambial registrada como hedge accounting, a relação dívida líquida/EBITDA seria de 3,40 
vezes. Em 31 de dezembro de 2016, 32% do total do endividamento consolidado da Companhia estava no curto prazo, no montante 
de R$ 298.040 mil, sendo que as disponibilidades (soma do caixa e equivalentes de caixa e dos saldos de Bancos conta vinculada do 
ativo circulante consolidados) totalizavam R$ 198.083 mil. 

Os indicadores dos níveis de consumo de papelão ondulado no mercado interno registraram queda no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2015, conforme aponta a ABPO, totalizando 3.321.646 toneladas de papelão ondulado. O total de vendas de 
embalagens de papelão ondulado no mercado brasileiro apresentou redução de 3,1%, demonstrando que a atividade econômica do 
país apresenta sinais de fraqueza com indicativo de encolhimento no PIB em 2015, que deve apresentar uma das maiores retrações 
dos últimos anos. O desempenho do volume de vendas de embalagens da Companhia, no entanto, apresentou leve queda de 0,7% 
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 na comparação com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2014, representando 66% da receita líquida de vendas consolidada da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2015. A receita operacional líquida consolidada atingiu R$ 758.758 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, 
2,7% superior em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, refletindo a performance da receita no mercado 
externo. O lucro líquido atingiu R$ 495 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, 99,1% inferior ao registrado no 
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exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. O resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 teve 
impacto negativo da variação do valor justo dos ativos biológicos, bem como dos efeitos da variação cambial reconhecidos ao 
resultado no período. A variação do valor justo dos ativos biológicos reduziu 121,9% em 31 de dezembro de 2015 em relação a 31 de 
dezembro de 2014. O EBITDA Ajustado consolidado foi de R$ 181.209 mil, com incremento de 18,1% em relação ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2014, em decorrência da performance operacional, redução de custos variáveis de produção e das 
despesas administrativas e, ainda pela valorização do dólar e euro. A relação dívida líquida/EBITDA Ajustado consolidado foi de 4,29 
vezes em 31 de dezembro de 2015, em decorrência da valorização do dólar, que incrementou parte da dívida denominada em dólar. 
Em 31 de dezembro de 2015, 23,5% do total do endividamento consolidado da Companhia estava no curto prazo, no montante de R$ 
216.868 mil, sendo que as disponibilidades (soma do caixa e equivalentes de caixa e dos saldos de Bancos conta vinculada do ativo 
circulante consolidados) totalizavam R$ 145.454 mil. 
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b) variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de 
novos produtos e serviços; c) impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de 
juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia 
 
A seguir são apresentados os comentários da Diretoria da Companhia correspondentes à análise dos impactos de itens tais como: 
exposição cambial, taxas de câmbio e inflação: 

Impacto da variação da taxa de câmbio 

A condição financeira e os resultados das operações da Companhia tem sido, e continuarão sendo, afetados pela taxa de câmbio do 
Real frente ao dólar dos EUA, tendo em vista que parte significativa das dívidas da Companhia está denominada em dólares dos EUA 
e, portanto, os respectivos pagamentos de principal e juros devem ser realizados em dólares dos EUA. 
 
A tabela abaixo mostra a cotação cambial ao final de cada um dos períodos.  

 31 de dezembro 
de 2017 

31 de dezembro 
de 2016 

31 de dezembro 
de 2015 

Cotação ao final do período – US$ 1,00 R$ 3,31 R$ 3,26 R$ 3,90 
 
A Companhia mantém operações no mercado externo expostas às mudanças nas cotações de moedas estrangeiras. Em 31 de 
dezembro de 2017, 2016 e 2015, essas operações apresentam exposição passiva líquida consolidada conforme o quadro abaixo.  

Tomando como base a média das exportações realizadas em cada um dos exercícios, para fazer frente à exposição cambial total 
líquida consolidada em moeda estrangeira nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017, seriam 
necessários 48, 27 e 30 meses de exportações, respectivamente. Como o maior valor dos empréstimos e financiamentos em moeda 
estrangeira tem sua exigibilidade no longo prazo, a Companhia entende que gerará fluxo de caixa em moeda estrangeira suficiente 
para quitação de seu passivo de longo prazo em moeda estrangeira.  

 

 
 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, o endividamento consolidado em dólares dos EUA representava 55,1%. 
Em 31 de dezembro de 2016, o endividamento consolidado em dólares dos EUA representava 40,6%. Em 31 de dezembro de 2017, o 
endividamento consolidado em dólares dos EUA representava 45,0%. Desta forma, quando o Real se valoriza em relação ao dólar dos 
EUA: 
 

• os custos de juros das dívidas da Companhia denominadas em dólares dos EUA diminui em Reais, e tal diminuição afeta 
positivamente o resultado de nossas operações em Reais; 

• o valor de nossas dívidas denominadas em dólares dos EUA diminui em Reais, e o valor total de nossas dívidas diminui em 
Reais; 

• nossas despesas financeiras líquidas tendem a diminuir como resultado dos ganhos com variação cambial incluídos em 
nossos resultados. 

 
A depreciação do dólar dos EUA contra o Real tem efeito contrário. 
 

Dados consolidados (em R$ mil)
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Contas a receber 27.508 20.062 19.405
Bancos conta vinculada 6.188 13.537 19.722
Adiantamento de clientes (346)             (139)             (443)             
Fornecedores (395)             (335)             (1.106)          
Empréstimos e financiamentos (346.437)      (372.431)      (508.596)      

Exposição líquida (313.482)      (339.306)      (471.018)      
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Esta análise de sensibilidade tem como objetivo mensurar o impacto das mudanças nas variáveis de mercado de câmbio sobre cada 
instrumento financeiro da Companhia. Cabe lembrar que foram utilizados os saldos constantes em 31 de dezembro de 2017 como 
base para projeção de saldo futuro. O efetivo comportamento dos saldos de dívida respeitará seus respectivos contratos, assim como 
os saldos de contas a receber e a pagar poderão oscilar pelas atividades normais da Companhia e de suas controladas. Não obstante, 
a liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados devido à subjetividade 
que está contida no processo utilizado na preparação dessas análises. A Companhia procura manter as suas operações de 
empréstimos e financiamentos, expostos à variação cambial, com pagamentos líquidos anuais equivalentes ou inferiores aos 
recebimentos provenientes das suas exportações. Desta forma a Companhia busca proteger seu fluxo de caixa das variações do 
câmbio, e os efeitos dos cenários acima, se realizados, não deverão gerar impactos relevantes no seu fluxo de caixa. 
 
Impacto da variação de taxas de juros 

O resultado financeiro da Companhia pode ser impactado por alterações adversas nas taxas de juros. Esta exposição ao risco de 
taxas de juros se refere, principalmente, à mudança nas taxas de juros de mercado que afetem passivos e ativos da Companhia 
indexados pela taxa TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo do BNDES), CDI (Taxa de juros dos Certificados de Depósitos 
Interbancários), SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia), LIBOR (London Interbank Offered Rate), EURIBOR (The Euro 
Interbank Offered Rate) e ECM (Encargos da Cesta de Moedas). 

A análise de sensibilidade calculada para o cenário base, cenário adverso e cenário remoto, sobre os contratos de empréstimos e 
financiamentos que tem base de juros indexados está representada conforme abaixo: 

• 1 – Cenário base: para a definição do cenário base o CDI e SELIC utilizados pela Companhia seguem as projeções do 
mercado futuro B3 para a próxima divulgação (31 de março de 2018). A TJLP é extraída do BNDES. Para LIBOR, EURIBOR 
e EMC são utilizadas as taxas da data de elaboração da análise.  

• 2 – Cenário adverso: correção de 25% das taxas de juros em relação ao nível verificado em 31 de março de 2018. 

• 3 – Cenário remoto: correção de 50% das taxas de juros em relação ao nível verificado em 31 de março de 2018. 
 

 
 

Inflação 

O Brasil tem historicamente experimentado altas taxas de inflação. A inflação, bem como os esforços do governo para combatê-la, 
tiveram efeitos negativos significativos na economia brasileira, principalmente antes de 1995. As taxas de inflação foram de 10,7% em 
31 de dezembro de 2015, 6,3% em 31 de dezembro de 2016 e 2,9% em 31 de dezembro de 2017 de acordo com Índice Nacional de 

Risco de exposição cambial Cenário base Cenário adverso Cenário remoto
Operação Saldo 31.12.17 Ganho (perda) Ganho (perda) Ganho (perda)

US$ Taxa R$ Taxa R$ Taxa R$ 

Ativos

  Contas a receber e Bancos conta vinculada 10.186 3,33 233       4,16 8.715 5,00            17.194
Passivos

  Fornecedores e Adiantamento de clientes (224)             3,33 (5)          4,16 (192)         5,00            (378)         
  Empréstimos e financiamentos (104.727)      3,33 (2.393)   4,16 (89.600)    5,00            (176.779)  
Efeito líquido (2.165)   (81.077)    (159.963)  

Risco de taxa de juros

Operação

Indexador Taxa %  a.a R$ Taxa % a.a R$ Taxa % a.a R$ 

Caixa e equivalentes de caixa

CDB CDI 6,63% (144)         8,29% 775 9,95% 1.694
Captações

Capital de Giro CDI 6,63% 1.026        8,29% (5.515)      9,95% (12.055) 
BNDES TJLP 6,75% 104           8,44% (599)         10,13% (1.302)   
Finame TJLP 6,75% 13             8,44% (75)           10,13% (162)      
Finame SELIC 6,64% 2               8,30% (7)             9,96% (15)        
Finame ECM 4,32% -           5,40% (2)             6,48% (4)          

Financiamento Moeda Estrangeira Libor 3M 1,81% (370)         2,26% (1.815)      2,72% (3.261)   
Financiamento Moeda Estrangeira Euribor 6M 0,00% -           0,00% -           0,00% -        

Efeito Líquido no Resultado 631           (7.238)      (15.105) 

Saldo 31.12.17

Cenário remoto
Ganho (perda)

Cenário base
Ganho (perda)

Cenário adverso
Ganho (perda)

(361.749)             

70.158                

(319.332)             

(489)                    

(3.426)                 

(151)                    

(5.184)                 
(41.650)               
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10.2 - Resultado operacional e financeiro

 

 

 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Os custos de caixa e despesas operacionais da Companhia são substancialmente feitos em 
Reais e tendem a aumentar com a inflação brasileira, uma vez que os fornecedores e prestadores de serviços da Companhia 
geralmente aumentam os preços para refletir a desvalorização da moeda. A inflação, as ações de combate à inflação e a especulação 
pública sobre possíveis medidas adicionais também podem contribuir significativamente para a incerteza econômica no Brasil e, 
consequentemente influenciar os resultados operacionais apresentados pela Companhia.  

Impacto da variação de preços de papel e embalagem 

 
A demanda dos produtos da Companhia está diretamente relacionada à atividade econômica geral, em especial ao setor de consumo 
doméstico brasileiro. Desta forma os preços dos principais produtos comercializados pela Companhia estão sujeitos às variações da 
demanda no cenário interno. Aumentos significativos nos preços dos produtos da Companhia e, por consequência, nos preços que 
esta consegue cobrar, provavelmente devem aumentar a receita líquida da Companhia e seus resultados operacionais na medida em 
que a Companhia consiga manter suas margens operacionais e o aumento de preços não reduza o volume de vendas. Por outro lado, 
reduções significativas nos preços dos produtos da Companhia e, consequentemente, nos preços que a Companhia pode cobrar por 
seus produtos, provavelmente devem diminuir a receita líquida e resultado das operações da Companhia caso esta não consiga 
aumentar suas margens operacionais e a redução de preços não aumente o volume de vendas. Nos últimos três exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, os preços médios dos principais produtos comercializados pela Companhia 
apresentaram-se da seguinte forma: 

 
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

Var. 

2017 x 

2016 

Var. 2016 

x 2015 

Preços médios Segmento Papel para Embalagem (R$/ton) 
   - Papéis para embalagens rígidas 
(R$/ton) 

R$ 2.094 R$ 1.833 R$ 1.639 +14,2% +11,8% 

   - Papéis para embalagens flexíveis 
(R$/ton) 

R$ 3.243 R$ 3.167 R$ 3.115 +2,4% +1,7% 

     

 
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

Var. 

2017 x 

2016 

Var. 2016 

x 2015 

Preços médios Segmento Embalagem 
Papelão Ondulado (R$/ton) 

R$ 3.775 R$ 3.641 R$ 3.439 +3,7% +5,9% 

Fonte: IRANI 
 
Impacto da variação de preços dos principais insumos 

 
As principais matérias-primas envolvidas no processo produtivo da Companhia são celulose (fibra virgem) e aparas de papelão 
(reciclado). Uma grande parte da celulose (fibra virgem) consumida pela Companhia é produzida em suas próprias propriedades. 
Desta forma, o impacto de uma possível variação no seu preço é minimizado. As aparas de papelão, todavia, são adquiridas no 
mercado. Estas estão sujeitas a variações adversas nos preços ou até mesmo falta no mercado, o que pode afetar adversamente a 
situação financeira e resultados operacionais da Companhia.  
   
Nos últimos três exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 os preços médios das aparas de papelão 
adquiridas pela Companhia foram de: 
 

                                   2017 2016 2015 

Preços médios das aparas (R$/ton) 644,4 688,8 489,21 
                       Fonte: IRANI 
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras

 

 

 

10.3.  Eventos relevantes e impactos nas demonstrações financeiras e resultados da Companhia: 

 
b) constituição, aquisição ou alienação de participação societária 
 
Na controlada Iraflor Comércio de Madeira Ltda. em 2015 foram aportadas florestas no valor de R$ 25.118 mil. Em 2016 foi 

reduzido o capital no valor de R$ 43.747 mil, e em 2017 foram aportadas florestas no valor de R$ 7.896 mil e reduzido capital no 

valor de R$ 36.998 mil. 

Na controlada Habitasul Florestal S.A., em 2015, a Companhia realizou novo adiantamento para futuro aumento de capital no 

valor de R$ 20.978 mil, em 2016, a Companhia capitalizou o adiantamentos para futuro aumento de capital dos anos de 2014 e 

2015 no valor de R$ 31.721 mil, e em 2017, a Companhia realizou novo adiantamento para futuro aumento de capital no valor de 

R$ 20.098 mil. 

Em 2014, a Companhia realizou redução de capital na controlada HGE – Geração de Energia Sustentável S.A., em compensação 

a prejuízos acumulados em exercícios anteriores no montante de R$ 394 mil. Ato seguinte a Companhia realizou cisão parcial do 

seu patrimônio no montante de R$ 236 mil, o qual foi usado para constituição de nova controlada Irani Geração de Energia Ltda. 

Em 2015, a Companhia realizou adiantamento para futuro aumento de capital na controlada HGE – Geração de Energia 

Sustentável S.A. no valor de R$ 94 mil, em 2016, a Companhia realizou capitalizou o adiantamento para futuro aumento de 

capital. 

Na controlada Irani Geração de Energia Ltda., em 2016, a Companhia realizou aporte de capital no valor de R$ 90 mil, e em 

2017, a Companhia realizou novo aporte de capital no valor de R$ 70 mil.  

 
c) eventos ou operações não usuais 
 
Não ocorreram eventos ou operações não usuais nos últimos três anos. 
 

 

a) introdução ou alienação de segmento operacional 
 
Não houve introdução ou alienação de segmento operacional nos últimos três anos.   
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e  ênfases no parecer do
auditor

 

 

 

10.4. Os diretores devem comentar:  

 

 
c) ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor 
 
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 2016 não houve ressalvas ou ênfases no parecer da auditoria 

externa.  

No relatório sobre a revisão de informações trimestrais de 30 de setembro de 2017 houve ênfase em relação à sua 

reapresentação que teve como objetivo contemplar o aditamento contratual referente às clausulas financeiras restritivas da 

operação de Empréstimos e Financiamentos no Banco Credit Suisse - PPE.  

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 houve ressalva no parecer da auditoria externa. O objeto de ressalva 

no relatório decorre do entendimento dos auditores independentes, que não foram atendidos em sua totalidade os requerimentos 

do Pronunciamento Contábil CPC 30 (R1) – Receitas (equivalente ao IAS 18) para reconhecimento de receita. A Companhia e a 

sua subsidiária Iraflor Comércio de Madeiras Ltda. (Iraflor) celebraram com terceiro, no ano de 2016, Contrato de Compra e 

Venda de Floresta, por meio do qual a Companhia vendeu 4.644 hectares de florestas, pelo valor de R$ 55.500 mil, tendo a 

compradora outorgada opções de recompra integral das respectivas florestas, que podem ser exercidas anualmente, pelo período 

de 11 anos, por valor fixo determinado em contrato e corrigido pelo IPCA (“Transação Venda Florestas 2016”). Na referida 

transação, a Companhia reconheceu em 2016 outras receitas no montante de R$ 55.500 mil e custo destas receitas, referente a 

baixa das respectivas florestas (classificadas como ativo biológico), no montante de R$ 51.845 mil. No entendimento da 

Administração da Companhia, a contabilização da transação foi feita de forma adequada e com base nas práticas contábeis 

adotadas no Brasil e as IFRS, sendo que as demonstrações financeiras do ano de 2016 tiveram parecer da PWC - 

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes sem ressalva. 

  

a) mudanças significativas nas práticas contábeis 
 
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017, não ocorreram mudanças significativas nas práticas 

contábeis adotadas pela Companhia, que pudessem gerar efeitos nas suas demonstrações financeiras. 

b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 
 
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017, não houve alteração nas práticas contábeis 

adotadas pela Companhia. 

PÁGINA: 164 de 316

Formulário de Referência - 2018 - CELULOSE IRANI S.A. Versão : 4



10.5 - Políticas contábeis críticas

 

 

 

10.5. Políticas contábeis críticas da Companhia (inclusive estimativas contábeis feitas pela administração sobre 
questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos 
subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de 
longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos 
de recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros): 
 

 
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso, pela Diretoria da Companhia e de suas controladas, de julgamentos, 

estimativas e premissas contábeis para a contabilização de certos ativos, passivos e outras transações, e no registro das receitas 

e despesas dos períodos que, por sua vez, afetam os saldos ativos e passivos e outras transações. Sendo assim, nas 

demonstrações financeiras estão incluídas diversas estimativas referentes ao cálculo da provisão para créditos de liquidação 

duvidosa, provisões necessárias para passivos contingentes, avaliação do valor justo dos ativos biológicos, avaliação da vida útil 

do ativo imobilizado e respectivo cálculo das estimativas para determinar a recuperação de saldos do imobilizado, intangível e 

imposto de renda diferido ativo, bem como a avaliação do valor justo de certos instrumentos financeiros, realização de créditos 

tributários diferidos, além de redução do valor recuperável de ativos. Como o julgamento da Diretoria envolve a determinação de 

estimativas relacionadas à probabilidade de eventos futuros, os resultados reais eventualmente podem divergir dessas 

estimativas.  

As premissas para a apuração do resultado seguem o regime de competências de exercícios incluindo rendimentos, encargos e 

variações cambiais às taxas oficiais sobre ativos e passivos circulantes de longo prazo e eventuais efeitos de ajustes de ativos 

para o valor de realização.  

A Companhia reconhece a receita e os custos associados de vendas no momento em que os produtos são entregues aos clientes 

ou quando os riscos e benefícios associados são transferidos. A receita é registrada pelo valor líquido de vendas (após deduções 

de impostos, descontos e devoluções).  

Os diferimentos de recolhimento de impostos concedidos pelo governo são tratados pela Companhia como subvenções 

governamentais sendo mensurada pela diferença entre os valores obtidos e o valor justo calculado com base em taxa de juros 

praticada no mercado.  

Adicionalmente, são aplicadas na preparação das demonstrações financeiras consolidadas as Normas Internacionais de Relatório 

Financeiro (IFRS) em conformidade com os pronunciamentos técnicos e a legislação societária brasileira. As demonstrações 

financeiras individuais da Controladora, a partir de 2014, não mais divergem do IFRS quanto a avaliação de investimentos, uma 

vez que ele passou a permitir a aplicação do método de equivalência patrimonial em controladas nas demonstrações separadas: 

desta forma, elas também estão em conformidade com o IFRS. 

Os princípios contábeis críticos são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo 

expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. O detalhamento completo das práticas contábeis 

adotadas pela Companhia está apresentado na nota explicativa nº 3 das demonstrações financeiras referentes (i) ao exercício 

social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e (ii) ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. 

As demonstrações financeiras incluem, portanto, várias estimativas, tais como, mas não se limitando a: seleção de vida útil dos 

bens do imobilizado, a realização dos créditos tributários diferidos, provisões para créditos de liquidação duvidosa, avaliação do 

valor justo dos ativos biológicos, provisões fiscais, previdenciárias, cíveis e trabalhistas, avaliação do valor justo de certos 

instrumentos financeiros, além de redução do valor recuperável de ativos.  

Desta forma, estão apresentados abaixo as práticas e os respectivos motivos que consideram as mesmas como críticas na 

avaliação da Diretoria da Companhia. 

 

a) Contas a receber e provisão para créditos de liquidação duvidosa 
 
As contas a receber de clientes são registradas pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos de 

variação cambial quando aplicável. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é calculada com base nas perdas estimadas 

segundo avaliação individualizada das contas a receber, cujo montante é considerado suficiente pela Administração da 

Companhia para cobrir eventuais perdas na realização dos créditos. 
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10.5 - Políticas contábeis críticas

 

 

 

b) Imobilizado 
 
Os ativos imobilizados são avaliados pelo custo atribuído, deduzidos de depreciação acumuladas e perda por redução ao valor 

recuperável, quando aplicável. São registrados como parte dos custos das imobilizações em andamento, no caso de ativos 

qualificáveis, os custos de empréstimos capitalizados. Tais imobilizações são classificadas nas categorias adequadas do 

imobilizado quando concluídas e prontas para o uso pretendido. A depreciação desses ativos inicia-se quando eles estão prontos 

para o uso na mesma base dos outros ativos imobilizados.  

A Companhia utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação da vida útil estimada de cada ativo, com 

base na expectativa de geração de benefícios econômicos futuros, exceto para terras, as quais não são depreciadas. A avaliação 

da vida útil estimada dos ativos é revisada anualmente e ajustada se necessário, podendo variar com base na atualização 

tecnológica de cada unidade.  

Sendo assim, a Administração da Companhia considera as práticas contábeis utilizadas no ativo imobilizado como pratica crítica, 

uma vez que a mesma depende de estimativas e ainda, uma vez que o Ativo Imobilizado é item representativo no seu ativo total. 

c) Ativo biológico 
 
Os ativos biológicos da Companhia são representados principalmente por florestas plantadas de pinus que são utilizados para 

produção de papéis para embalagem, caixas e chapas de papelão ondulado e ainda para comercialização para terceiros e 

extração de goma resina. As florestas de pinus estão localizadas próximas à fábrica de celulose e papel em Santa Catarina, e 

também no Rio Grande do Sul, onde são utilizadas para produção de goma resina e para comercialização de toras. 

Os ativos biológicos são avaliados a valor justo sendo deduzidas as despesas de venda. A variação de cada período é 

reconhecida no resultado como variação de valor justo dos ativos biológicos. A avaliação do valor justo dos ativos biológicos se 

baseia em algumas premissas conforme nota explicativa nº 15.  

d) Avaliação do valor recuperável de ativos (“Impairment”) 
 
A Companhia adota como procedimento revisar o saldo de ativos não financeiros para determinar se há alguma indicação de que 

tais ativos sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável, sempre que eventos ou mudanças de circunstâncias 

indiquem que o valor contábil de um ativo ou grupo de ativos possa não ser recuperado com base em fluxo de caixa futuro. Em 

2017 a Companhia não identificou indicadores de que o valor contábil exceda o valor recuperável de seus ativos não financeiros.  

 
e) Imposto de renda e contribuição social (diferido) 
 
O imposto de renda e contribuição social correntes são provisionados com base no lucro tributável determinado de acordo com a 

legislação tributária em vigor, que é diferente do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque exclui receitas ou 

despesas tributáveis ou dedutíveis em outros períodos, além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma 

permanente. A provisão para imposto de renda e contribuição social é calculada individualmente para cada empresa com base 

nas alíquotas vigentes no período. A Companhia adota a taxa vigente de 34% para apuração de seus impostos, entretanto as 

controladas Habitasul Florestal S.A. e Iraflor – Comércio de Madeiras Ltda. adotam taxa presumida de 3,08%. 

Sobre as diferenças temporárias para fins fiscais, prejuízos fiscais, dos ajustes de custo atribuído e de variação do valor justo de 

ativos biológicos são registrados imposto de renda e contribuição social diferidos. Os impostos diferidos passivos são geralmente 

reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis e os impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as 

diferenças temporárias dedutíveis, apenas quando for provável que a Companhia apresentará lucro tributável futuro em montante 

suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas. São registrados imposto de renda e contribuição 

social diferidos para as controladas com regime tributário de lucro presumido, quanto ao valor justo dos ativos biológicos e o custo 

atribuído dos ativos imobilizados. 

Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o direito legal e a intenção 

de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral relacionado com a mesma entidade legal e mesma 

autoridade fiscal. 
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras

 

 

 

10.6. Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia: 
 

a) os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (inclusive 
arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos, carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha 
riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos, contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços, 
contratos de construção não terminada e contratos de recebimentos futuros de financiamentos) 

 
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, a Companhia não detém outros ativos e passivos 

relevantes, bem como qualquer operação, contrato, transação, obrigação ou outros tipos de compromissos que não estejam 

contabilizados ou evidenciados em suas demonstrações financeiras. 

 

b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

 
Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.  
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10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

 

 

 

10.7. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 10.6: 
 

a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou 
outros itens das demonstrações financeiras da Companhia 
b) natureza e propósito da operação 
c) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação 

  
Não aplicável, dado que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 que alterem, ou que possam vir a alterar as receitas, as despesas, o 
resultado operacional, as despesas financeiras e/ou outros itens das demonstrações financeiras da Companhia. 
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10.8 - Plano de Negócios

 

 

 

10.8. Principais elementos do plano de negócios da Companhia: 
  

a) investimentos (inclusive descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos, 
fontes de financiamento dos investimentos e desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos) 
 
i) Investimentos 
 
Os investimentos consolidados realizados contabilmente nos três últimos exercícios sociais apresentaram-se como segue: 
 

(em R$ mil) 2017 2016 2015 

Terrenos - - 6.983 

Prédios e Construções 33 - 8.879 

Equipamento e Instalações 33.273 52.112 42.688 

Bens em arrendamento mercantil 1.946 - - 

Florestamento e reflorestamento 7.997 7.370 6.967 

Intangível 1.696 3.314 970 

Total 44.945 62.796 66.487 

 

Os investimentos realizados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 foram basicamente direcionados para 

manutenção e melhorias de máquinas e equipamentos e na melhoria das estruturas físicas da Companhia. O principal 

investimento realizado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 foi a conclusão da atualização tecnológica 

de equipamentos na saída da máquina Onduladeira na unidade Embalagem SP Vila Maria, com o objetivo de aumento de 

produção de chapas e caixas de papelão ondulado e melhoria na qualidade. 

Os investimentos realizados no exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2016 foram basicamente direcionados para 

manutenção e melhorias das maquinas e equipamentos, melhoria das estruturas fisicas da Companhia e reflorestamento. O 

investimento realizado no exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2016 que merece destaque foi a implantação do 

software KIWIPLAN nas Unidades de Embalagem de Papelão Ondulado. 

Os investimentos realizados no exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2017 foram basicamente direcionados para 

manutenção e melhorias das maquinas e equipamentos, melhoria das estruturas fisicas da Companhia e reflorestamento.  

ii) fontes de financiamento dos investimentos 
 
Os investimentos realizados nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017, passíveis de 

financiamento, tiveram como fonte instituições financeiras locais, de acordo com o cenário de mercado e conveniência para a 

Companhia. Os investimentos futuros serão financiados por capital próprio da Companhia, financiamentos ou ainda outra forma 

de captação, de acordo com o cenário de mercado e conveniência para a Companhia, incluindo, sem limitar, uma emissão pública 

de ações. 

iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos 

Não houve desinvestimentos relevantes realizados nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017, 

bem como não existem desinvestimentos relevantes previstos. 
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10.8 - Plano de Negócios

 

 

 

b) aquisições já divulgadas de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a 
capacidade produtiva da Companhia 
 
Em 31 de janeiro de 2013, a Companhia celebrou, mediante aprovação do Conselho de Administração, um contrato de 

Arrendamento de Ativos com a Indústria de Papel e Papelão São Roberto S.A., adquirida por sua controladora indireta 

Companhia Comercial de Imóveis (CCI) nesta mesma data. Por meio deste contrato, a Companhia arrendou a planta industrial de 

produção de papel da São Roberto situada em Santa Luzia, no Estado de Minas Gerais. O prazo de duração deste contrato é de 

120 meses com início em 01 de março de 2013. Por meio deste contrato, a Companhia registrou uma elevação na capacidade de 

produção de papel para embalagens passando de 214.000 para 274.000 ton.  

 

Na Assembleia Geral Extraordinária de 16 de outubro de 2013, foi aprovado um aumento de capital social no valor de R$ 12.918 

mil com emissão de ações ordinárias, as quais foram integralizadas pela acionista Irani Participações S.A. mediante a 

contribuição de 100% das ações da Wave Participações S.A. A Wave Participações S.A. era detentora de 100% de participação 

na Indústria de Papel e Papelão São Roberto S.A., que passou a figurar como uma controlada da Companhia. Com a 

consolidação das operações da São Roberto S.A., a Companhia elevou a sua capacidade instalada de produção de embalagens 

de papelão ondulado de 162.000 para 234.000 ton. 

 

Em 30 de dezembro de 2014, a então controlada São Roberto S.A. foi incorporada pela Companhia. Desta forma, as operações 

das plantas industriais de produção de papel de Santa Luzia – Minas Gerais e de produção de embalagens de papelão ondulado 

– São Paulo passaram a operar como filiais da Companhia. 

 
c) novos produtos e serviços (inclusive descrição das pesquisas em andamento já divulgadas, montantes totais gastos pela 
Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços, projetos em desenvolvimento já divulgados e 
montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços) 
 
Não aplicável. 
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10.9 - Outros fatores com influência relevante

 
 

10.9. Outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido 
identificados ou comentados nos demais itens desta seção. 
 
Não existem outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional da Companhia e que não tenham 

sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção.  
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas

 
 

11. PROJEÇÕES  
 
11.1 A Companhia não divulga projeções, nos termos do artigo 20, da Instrução CVM nº 480/2009. 
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

 
 

11. PROJEÇÕES  
 
11.2 A Companhia não divulga projeções, nos termos do artigo 20, da Instrução CVM nº 480/2009. 
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

 

 

 

12. ASSEMBLEIA GERAL E ADMINISTRAÇÃO 
 
12.1. Estrutura administrativa da Companhia, conforme estabelecido no seu estatuto social e regimento interno: 
 

a) atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que se reportam ao conselho de 
administração, indicando: (i) se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão responsável pela 
aprovação, data da aprovação e, caso a Companhia divulgue esses regimentos, locais na rede mundial de computadores onde 
esses documentos podem ser consultados; (ii) se a Companhia possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, 
suas principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da regulamentação emitida pela CVM 
a respeito do assunto; (iii) de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente, indicando se a 
Companhia possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria com o auditor independente, e informando o órgão 
responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso a Companhia divulgue a política, locais na rede mundial de 
computadores onde o documento pode ser consultado   

 
(i)A Administração da Companhia é exercida por um Conselho de Administração e uma Diretoria, sendo que nenhum desses 
órgãos possui regimento interno próprio. 
O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9 (nove) membros, todos eleitos e 
destituíveis pela Assembleia Geral, cujos mandatos serão unificados e terão a duração de 2 (dois) anos, contados da data de 
eleição, podendo ser reeleitos. 
 
O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, que serão eleitos pela Assembleia Geral. 
Compete ao Presidente, ou ao Vice-Presidente em caso de ausência ou impedimento do primeiro, convocar e presidir as 
reuniões do Conselho de Administração, as quais se instalarão e funcionarão, validamente, com a presença de, no mínimo, 
metade de seus membros, incluído necessariamente o Presidente, quando este não estiver ausente ou impedido. O Estatuto 
Social da Companhia prevê que, dos membros do Conselho de Administração, no mínimo 20% (vinte por cento) deverão ser 
Conselheiros Independentes, no entanto, esta disposição diz respeito às cláusulas mínimas para o ingresso da Companhia no 
segmento de listagem Nível 2 de Governança Corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e somente terão eficácia após a 
divulgação do fato relevante informando a fixação do preço por Unit no âmbito da oferta pública primária de ações ordinárias e 
preferenciais e de Units de emissão da Companhia.  
 
A Companhia atualmente possui 2 (dois) Conselheiros Independentes, dentre os atuais 5 (cinco) membros do Conselho de 
Administração. 
 
Compete ao Conselho de Administração, em conformidade com o Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia: 
 

(a) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; 
(b) Eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o disposto no Estatuto; 
(c) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar 

informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; 
(d) Convocar anualmente a Assembleia Geral Ordinária, e a Extraordinária, quando julgar conveniente; 
(e) Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; 
(f) Escolher e destituir os auditores independentes; 
(g) Deliberar sobre a aquisição de ações de emissão da Companhia, para cancelamento, permanência em tesouraria 

ou posterior alienação, bem como sobre a alienação de ações em tesouraria ou sua destinação para plano de 
opção de compra de ações (stock option) aprovado pela Assembleia Geral; 

(h) Deliberar sobre a prestação de garantias a obrigações de terceiros; 
(i) Deliberar sobre a emissão de novas ações, nos termos previstos no Artigo 7º do Estatuto Social; 
(j) Deliberar sobre a distribuição, entre os administradores da Companhia, da remuneração global que lhes tiver sido 

fixada pela Assembleia Geral; 
(k) Deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição, fixando-lhes as respectivas condições; 
(l) Deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações; 
(m) Deliberar e autorizar a emissão, recompra, amortização e/ou resgate de ações, debêntures, cédulas pignoratícias e 

hipotecárias, notas promissórias e quaisquer outros títulos ou valores mobiliários, para colocação pública; 
(n) Aprovar os planos orçamentários anuais de negócios da Companhia e de suas controladas; 
(o) Aprovar o processo e procedimentos de gestão interna da Companhia e suas controladas; 
(p) Aprovar quaisquer operações, financiamentos e acordos que impliquem oneração de bens e direitos da Companhia, 

se não previstos no plano orçamentário anual de negócios; 
(q) Aprovar a alienação, cessão de uso, locação, arrendamento ou gravame de qualquer ativo da Companhia, não 

previstos no plano orçamentário anual de negócios, e que represente, em uma única operação ou em operações 
sucessivas no curso de um mesmo exercício social, valor igual ou superior a 1% (um por cento) do ativo 
imobilizado; 

(r) Aprovar a celebração de contratos ou acordos, bem como a realização de qualquer pagamento, dispêndio ou 
investimento não previstos no plano orçamentário anual de negócios da Companhia e que represente, em uma 
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única operação ou em operações sucessivas no curso de um mesmo exercício social, valor igual ou superior a 1% 
(um por cento) do ativo imobilizado; 

(s) Deliberar sobre a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações próprias previstas no plano 
orçamentário anual da Companhia e que represente, em uma única operação ou em operações sucessivas no 
curso de um mesmo exercício social, valor igual ou superior a 20% (vinte por cento) do ativo imobilizado; 

(t) Aprovar a celebração de quaisquer contratos: (a) entre a Companhia e o Acionista Controlador, diretamente ou por 
meio de terceiros, assim como com Companhias nas quais o Acionista Controlador tenha influência significativa, 
nos termos previstos na Lei 6.404/76; e (b) entre a Companhia e qualquer de seus acionistas titulares de 
participação maior ou igual a 5% (cinco por cento) do capital social; e (c) entre a Companhia e seus 
administradores ou membros do Conselho Fiscal; 

(u) Formular e aprovar o voto a ser proferido pela Companhia nas assembleias gerais de Companhias nas quais a 
Companhia detenha participação; 

(v) Atribuir os honorários fixos e remunerações variáveis, estabelecidos globalmente pela Assembleia Geral a cada um 
dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria; 

(w) Criar comitês e comissões, permanentes ou temporários, bem como eleger seus membros, com o objetivo de dar 
apoio ao Conselho de Administração da Companhia; 

(x) Fixar as regras para a emissão e cancelamento de certificados de depósito de ações (“Units”); 
(y) Manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha 

por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 
(quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a 
conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos 
acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as repercussões da oferta pública 
de aquisição de ações sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em 
relação à Companhia; (iv) outros pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as 
informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM; 

(z) Definir lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas para a elaboração de laudo 
de avaliação das ações da Companhia, nos casos de OPA para cancelamento de registro de companhia aberta ou 
para saída do Nível 2 de Governança Corporativa; e 

(aa) Exercer outras atribuições previstas no Estatuto e deliberar sobre qualquer matéria não prevista no Estatuto Social. 
 
(ii) A Companhia não possui comitê de auditoria estatutário constituído. 
 
(iii) O Conselho de Administração da Companhia avalia o trabalho da auditoria independente anualmente, através da 
participação da empresa de auditoria em Reunião do Conselho de Administração apresentando os trabalhos realizados e 
eventuais variações ou adequações sugeridas às Demonstrações Financeiras da Companhia. A Companhia não possui política 
de contratação de serviços de extra-auditoria com o auditor independente, que se contratado segue os procedimentos de 
contratação de serviços da Companhia, e ainda leva em consideração os princípios de independência avaliados pelo auditor. 
 
 

 

b) em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes individuais, indicando se a diretoria possui 
regimento interno próprio, e informando, em caso positivo, órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso a 
Companhia divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado 

 
A Administração da Companhia é exercida por um Conselho de Administração e uma Diretoria, sendo que nenhum desses 
órgãos possui regimento interno próprio. 
 
A Diretoria será composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 8 (oito) membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos 
pelo Conselho de Administração.  
 
Compete à Diretoria a prática de todos os atos necessários ao regular funcionamento da Companhia, que não sejam de 
competência da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, quais sejam: 
 

(a) Representar a Companhia em juízo ou fora dele; 
(b) Celebrar contratos de qualquer natureza, adquirir, alienar ou gravar propriedades, contrair empréstimos e outorgar 

garantias de qualquer natureza, observado o disposto no Estatuto e na legislação pertinente, assim como os limites 
estabelecidos pelo Conselho de Administração; 

(c) Nomear procuradores “ad judicia” e “ad negotia”, determinando o prazo de seus mandatos, que no caso de 
procuração “ad negotia” não poderá ser superior a um ano; 

(d) Abrir e movimentar contas bancárias, emitir e endossar cheques e notas promissórias, emitir e endossar duplicatas e 
letras de câmbio, endossar "warrants", conhecimentos de depósito e conhecimentos de embarque, respeitadas as 
disposições do Estatuto e os limites estabelecidos para o Conselho de Administração; 

(e) Contratar e demitir funcionários, estabelecendo seus deveres e salários; 
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(f) Submeter à Assembleia Geral as demonstrações financeiras exigidas por lei e a proposta para a destinação dos 
resultados do exercício, após o parecer do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, caso este último esteja 
em funcionamento; 

(g) Receber e dar quitação, transigir, renunciar direitos, desistir, e assinar termos de responsabilidade, observados os 
termos do Estatuto e a legislação pertinente, assim como os limites estabelecidos para o Conselho de Administração; 

(h) Praticar todos os atos de gestão necessários a consecução dos objetivos sociais; 
(i) Manifestar o voto da Companhia nas assembleias gerais das Companhias da qual a Companhia participe, de acordo 

com a orientação prévia do Conselho de Administração; 
(j) Segurar e manter segurados, adequadamente, por seguradora renomada, todos os ativos da Companhia passíveis 

de serem segurados, contra todos os riscos em relação aos quais Companhias que efetuam atividades iguais ou 
semelhantes geralmente se protegem por meio de seguro, visando o pleno ressarcimento do valor de reposição do 
ativo; 

(k) Aprovar a abertura e fechamento de filiais, escritórios, agências ou estabelecimentos da Companhia; 
(l) Aprovar a aquisição, ou concessão a terceiros, de licença de uso ou qualquer outra de marca, patente ou propriedade 

industrial e intelectual, incluindo know-how; e 
(m) Aprovar o início, pela Companhia, de qualquer processo judicial e/ou administrativo, e a transigência relativa a 

qualquer processo judicial ou administrativo que envolva a Companhia, não previsto no orçamento anual de negócios. 
 

A designação dos títulos dos cargos de Diretores e a fixação das respectivas atribuições são estabelecidas em resolução 
específica do Conselho de Administração. 
 
Ademais, compete aos Diretores da Companhia sua representação, que será realizada da seguinte forma: 
 
a) se extrajudicialmente, deverá ser realizada por 2 (dois) Diretores em conjunto, por um Diretor em conjunto com um 
procurador, ou por 2 (dois) procuradores em conjunto; 
b) se judicialmente, deverá ser realizada pelo Diretor a quem esta competência for atribuída pelo Conselho de Administração, na 
Resolução de que trata o parágrafo 1º do Artigo 14 do Estatuto Social, ou por um procurador especialmente constituído para 
este fim. Nas matérias competentes à Diretoria previstas nos itens (c), (f) e (i) acima, a representação extrajudicial da 
Companhia deverá sempre contar com a assinatura do Diretor-Presidente. 
 
Os Diretores, a depender de suas respectivas designações, conforme definidas pelo Conselho de Administração, terão 
competência individuais de representação da Companhia, quais sejam:  
 
Compete, individualmente, ao Diretor Presidente: 
i) Zelar pelo cumprimento do Estatuto Social; ii) Executar e fazer executar as deliberações das Assembleias Gerais e do 
Conselho de Administração; iii) Coordenar e dirigir os demais Diretores; iv) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria 
Colegiada; v) Manter o Conselho de Administração informado sobre as atividades da Companhia; vi) Aprovar as definições e 
alterações da estrutura organizacional; vii) Assegurar a elaboração dos orçamentos anuais e plurianuais de operações e 
investimentos e submetê-los à aprovação do Conselho de Administração; viii) Coordenar e dirigir a área de Projetos Estratégicos 
estabelecendo metas e as diretrizes para sua atuação; ix)  Dirigir, no mais alto nível, as relações públicas da Companhia e 
orientar a publicidade institucional. 
 
Compete, individualmente, ao Diretor de Administração, Finanças e de Relações com Investidores: 
i) Garantir a execução da Política Financeira da Companhia aprovada pelo Conselho de Administração; ii) Representar a 
Companhia perante os órgãos de supervisão do mercado em que seus valores mobiliários estejam admitidos à negociação, em 
especial a CVM – Comissão de Valores Mobiliários , B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e público investidor; iii) Coordenar e dirigir 
as áreas relacionadas à Diretoria de Administração, Finanças e Relações com Investidores, estabelecendo metas e as diretrizes 
para sua atuação; iv) Representar a Companhia judicialmente. 
 
Compete, individualmente, ao Diretor de Negócios Papel e Florestal: i) Coordenar e dirigir as áreas comercial, logística, 
industrial dos Negócios Papel e Resinas, abrangendo a produção e venda de produtos, estabelecendo metas e as diretrizes 
para sua atuação; ii) Coordenar e dirigir todas as atividades relacionadas às operações florestais no Estado do Rio Grande do 
Sul (Florestal RS) e no Estado de Santa Catarina (Florestal SC), próprias e arrendadas, bem como, todo o processo de 
terceirização dos serviços florestais de forma a assegurar o suprimento de matéria-prima, estabelecendo metas e as diretrizes 
para sua atuação; iii) Coordenar e dirigir a realização de análises de mercado e a implantação de normas, métodos e rotinas 
operacionais. 
 
Compete, individualmente, ao Diretor de Negócio Embalagem: i) coordenar e dirigir as áreas comercial, logística, industrial 
do Negócio Embalagem, abrangendo a produção e venda de produtos, estabelecendo metas e as diretrizes para sua atuação; ii) 
coordenar e dirigir a realização de análises de mercado e a implantação de normas, métodos e rotinas operacionais. 
 
Compete, individualmente, ao Diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão: i) Definir iniciativas e diretrizes para atração, 
retenção e desenvolvimento de pessoas; ii) Promover um ambiente estimulante ao desenvolvimento de equipes de alta 
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performance; iii) Definir e executar a política de remuneração alinhada aos desafios estratégicos da empresa; iv) Elaborar plano 
estratégico através dos ciclos de planejamento orçamentário e de desdobramento de metas de desempenho e de revisões da 
estratégia; v) Definir iniciativas e projetos para o aprimoramento do sistema de gestão; vi) Coordenar e dirigir as áreas 
relacionadas à Diretoria de Pessoas, Estratégia e Gestão, estabelecendo metas e as diretrizes para sua atuação. 
 

 

c) data de instação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se possui regimento interno próprio, e indicando, 
em caso positivo, data da sua aprovação pelo conselho fiscal e, caso a Companhia divulgue o regimento, locais na rede mundial 
de computadores onde o documento pode ser consultado  

A Companhia terá um Conselho Fiscal cujo funcionamento não será permanente, podendo ser instalado pela Assembleia Geral 
a pedido de acionistas nas hipóteses previstas em lei.  
 
O Conselho Fiscal será composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros e suplentes em igual número, 
acionistas ou não, residentes no País, que serão eleitos e substituíveis pela Assembleia Geral. 
 
As atribuições e poderes do Conselho Fiscal são os definidos em lei, não podendo ser outorgados a outro órgão da Companhia. 
Caso instalado, o Conselho Fiscal se reunirá quando necessário, por convocação de um de seus membros ou da Diretoria da 
Companhia. Independente de quaisquer formalidades, será considerada regular a reunião a qual a totalidade de seus membros 
comparecer. O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de votos, presente a maioria de seus membros. 
 

 

d) se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de cada órgão ou comitê que se reporta ao 
conselho de administração, informando, em caso positivo: (i) a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a 
avaliação é feita somente em relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus membros; (ii) metodologia 
adotada e os principais critérios utilizados na avaliação; (iii) como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para 
aprimorar o funcionamento deste órgão; e (iv) se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos   

 
A Companhia adota mecanismos formais de avaliação do desempenho para o conselho de administração e diretoria, conforme 
descrito abaixo:  
 
Conselho de Administração: 
 
Os membros do Conselho de Administração cumprem com seus deveres e responsabilidades em conformidade com a Lei n° 
6.404/76 e demais regulamentações aplicáveis bem como com o disposto no Estatuto Social da Companhia.  
 
A performance do Conselho de Administração é avaliada anualmente de forma interna pelo Presidente do Conselho de 
Administração levando em consideração metas que também estão atreladas à remuneração variável deste órgão, como: 
Resultado Líquido Consolidado, EBITDA Ajustado Consolidado, evolução do valor de mercado da Companhia e Dívida Líquida 
(somente para o Presidente e Vice-presidente do Conselho de Administração). Estas metas são avaliadas e planejadas 
anualmente durante os ciclos de planejamento estratégico em conjunto com a Diretoria.  
 
A Companhia tem contratada a consultoria da Hay Group do Brasil para realizar pesquisa anual de remuneração em empresas 
com características similares a da Companhia a fim de comparar e analisar a competitividade da remuneração de nossos 
profissionais frente ao mercado, e subsidiar necessidades de eventuais reajustes. A remuneração do Conselho de 
Administração é determinada em função do tempo de dedicação mensal à empresa de cada um de seus membros. 
 
Diretoria: 
 
O desempenho da Diretoria é avaliado periodicamente (no mínimo, trimestralmente) por intermédio do Conselho de 
Administração, que busca alinhar o interesse dos acionistas aos dos administradores e também estimular a visão de longo prazo 
dos administradores. Tal avaliação é realizada de acordo com metas que são estabelecidas anualmente. Os indicadores de 
desempenho que são levados em consideração, sendo também atrelados à remuneração variável da Diretoria, estão 
relacionados aos resultados da Companhia, como: Resultado Líquido Consolidado, EBITDA Ajustado Consolidado, EBITDA da 
Cadeia de Negócio*, evolução do valor de mercado da Companhia e Dívida Líquida. Além destas metas, o Conselho de 
Administração realiza anualmente uma Avaliação de Desempenho Individual de cada Diretor.  
 
* EBITDA da Cadeia de Negócio: Se refere ao EBITDA gerado pela cadeia de negócio vinculada a cada Diretoria, e que tem por objetivo a premiação do 
seu desempenho operacional. 
 

Anualmente o Conselho de Administração avalia a remuneração dos Administradores da Companhia. A remuneração da 
Diretoria é determinada com base na metodologia da consultoria Hay Group do Brasil, que leva em consideração a 
complexidade dos cargos e a remuneração de Mercado.  
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12.2. Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais: 
 

a) prazos de convocação 

A Companhia não adota prática diferenciada com relação ao previsto na legislação societária em vigor no Brasil. 
As assembleias gerais da Companhia são convocadas com, no mínimo, 15 (quinze) dias corridos de antecedência em primeira 
convocação e com 8 (oito) dias corridos de antecedência no caso de segunda convocação. As convocações se dão mediante 
anúncio publicado por três vezes em jornais de grande circulação. Além disso, de acordo com o Art. 21-A da Instrução CVM 
481/09, nos casos de realização de Assembleia com disponibilização de voto à distância, até 1 mês antes da data marcada para 
a realização da assembleia, a companhia deve disponibilizar o boletim de voto a distância e por consequência a convocação 
(vide item 12.2.g deste Formulário).   

 

b) competências 

Compete exclusivamente à Assembleia Geral: (a) reformar o Estatuto Social; (b) eleger ou destituir, a qualquer tempo, os 
administradores da Companhia, ressalvado o disposto no inciso II do art. 142 da Lei No. 6.404/76; (c) tomar, anualmente, as 
contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas; (d) autorizar a emissão de 
debêntures, ressalvado o disposto no § 1º do art. 59 da Lei No. 6.404/76; (e) suspender o exercício dos direitos do acionista; (f) 
deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social; (g) autorizar a emissão de 
partes beneficiárias; (h) autorizar os administradores a confessar falência e pedir concordata; (i) deliberar sobre a redução ou 
aumento de capital, cisão, fusão, transformação ou incorporação da Companhia e suas subsidiárias, bem como dissolução e 
extinção das mesmas ou qualquer ato de reorganização societária previsto em lei; (j) deliberar sobre a dissolução e liquidação 
da Companhia, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; (m) deliberar sobre permuta de ações ou outros valores 
mobiliários de emissão da Companhia ou de empresas suas subsidiárias; e (n) deliberar sobre instalação do Conselho Fiscal, na 
forma do Estatuto Social. 
 

 

c) endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos acionistas 
para análise  

Os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, situada na Rua 
General João Manoel, 157 – 9° andar, CEP 90010-030, Porto Alegre/RS e também através do website: www.irani.com.br/ri, bem 
como dos sites da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e B3.  

 

d) identificação e administração de conflitos de interesses 

Não há mecanismos e regras formais para a identificação e administração de conflitos de interesses relativos às Assembleias 
Gerais. 

 

e) solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto 

A Companhia não dispõe de mecanismos para solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto. 

 

f) formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por acionistas, indicando se a Companhia exige ou 
dispensa reconhecimento de firma, notorização, consulorização ou tradução juramentada e se a Companhia admite procurações 
outorgadas por acionistas por meio eletrônico 

Conforme consta dos editais de convocações, para participação na Assembleia Geral, os acionistas devem apresentar os 
seguintes documentos: 
‐ Acionistas Pessoas Físicas: i) documento oficial de identificação com foto (RG, RNE, CNH, Passaporte ou carteiras de classe 
profissional oficialmente reconhecidas), e ii) comprovante da titularidade das ações de emissão da Companhia, devidamente 
atualizado, expedido por instituição financeira escrituradora das ações da Companhia e/ou por agente de custódia não superior 
a 04 (quatro) dias contados da realização da respectiva Assembleia. 
‐ Acionistas Pessoas Jurídicas: i) cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado ou de suas alterações e da 
ata de eleição dos diretores, caso esses não constem do contrato social; e ii) original ou cópia autenticada de documento oficial 
de identificação, com foto, do(s) representante(s) legal(is) iii) comprovante da titularidade das ações de emissão da Companhia, 
devidamente atualizado, expedido por instituição financeira escrituradora das ações da Companhia e/ou por agente de custódia 
não superior a 04 (quatro) dias contados da realização da respectiva Assembleia. 
‐ Fundos de Investimento: i) original ou cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo ou suas alterações, do 
estatuto ou contrato social consolidado ou suas alterações do seu administrador e da ata de eleição dos diretores do 
administrador do fundo, caso esses não constem do contrato social; e ii) original ou cópia autenticada de documento oficial de 
identificação, com foto, do(s) representante(s) legal(is) iii) comprovante da titularidade das ações de emissão da Companhia, 
devidamente atualizado, expedido por instituição financeira escrituradora das ações da Companhia e/ou por agente de custódia 
não superior a 04 (quatro) dias contados da realização da respectiva Assembleia. 
Caso o acionista se faça representar por procurador (acionista ou administrador da companhia ou, ainda, advogado), além dos 
atos societários listados acima dos acionistas pessoas jurídicas e dos fundos de investimentos, deverá ser apresentado o 
documento oficial de identificação do procurador e procuração com poderes específicos, emitida em prazo inferior a um ano 
contado da data da Assembleia, nos termos do §1º do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações, por instrumento público ou 

PÁGINA: 178 de 316

Formulário de Referência - 2018 - CELULOSE IRANI S.A. Versão : 4



12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais

 

 

 

particular, no último caso com a firma do outorgante reconhecida em cartório, sendo dispensada a apresentação do documento 
de identificação de quem assinou a procuração. 
Não são dispensados reconhecimento de firma, notarização, consularização (ou apostilamento, conforme o caso) e tradução 
juramentada se for o caso. 
A representação depende de depósito, na sede da Companhia, até 3 (três) dias antes da assembleia, dos respectivos 
instrumentos de mandato. Caso o acionista não tenha depositado os instrumentos de mandato e de representação no prazo 
mencionado acima, ele poderá participar da assembleia geral, desde que compareça munido com os originais comprobatórios 
de seus poderes.  
A Companhia não admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico. 

 

g) formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados diretamente à companhia, 
indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização ou consularização  

 Caso o acionista opte por exercer seu direito de voto a distância junto à Companhia, por meio do envio diretamente à 
Companhia, o acionista deverá encaminhar aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores, por meio de 
correspondência enviada ao endereço da Companhia, localizada na Rua Francisco Lindner, 477 – Edifício Angélica, térreo, 
Centro, CEP 89600-000, Joaçaba/SC, os documentos indicados abaixo no prazo de até 7 (sete) dias antes da data da 
respectiva assembleia geral. Cópia da documentação poderá ser encaminhada para o e-mail ri@irani.com.br. 
Os documentos a serem encaminhados são os seguintes: 
i. via física original do boletim relativo à assembleia geral devidamente preenchido, rubricado e assinado com firma reconhecida; 
e  
ii. os demais documentos listados abaixo: 
a. para pessoas físicas: 
a.1. cópia autenticada do documento de identidade original com foto do acionista; 
b. para pessoas jurídicas: 
b.1. cópia do último estatuto ou do contrato social consolidado, acompanhado de certidão simplificada expedida pela Junta 
Comercial, no trimestre em curso; 
b.2. cópia autenticada dos documentos societários que comprovem os poderes de representação;  
c. para fundos de investimento: 
c.1. cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo; 
c.2. cópia do estatuto ou do contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do 
fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação, acompanhados de certidão simplificada da 
persolidade jurídica, expedida pelo órgão registrador. 
Os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem ser notarizados, consularizados, traduzidos por tradutor 
juramentado matriculado na Junta Comercial e registrados no Registro de Títulos e Documentos, sendo que no caso dos 
documentos oriundos de países signatários da Convenção da Apostila, a legalização diplomática ou consular anterior a 14 de 
agosto de 2016 deverá ser substituída pela aposição de apostila, nos termos da legislação em vigor.  
Como documento de identidade, a Companhia aceitará a Carteira de Identidade Registro Geral (RG), bem como a Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras 
funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular. Além disso, as regras 
descritas no item 12.2(f) acima, referentes à representação e à documentação a ser apresentada para tanto, se aplicam e 
deverão ser observadas no que diz respeito ao exercício do voto a distância enviado diretamente à Companhia, conforme 
aplicável e no que couber. 
Nos termos do artigo 21-U da ICVM 481/09 a Companhia comunicará aos acionistas, por meio de envio de e-mail ao endereço 
de e-mail informado pelos acionistas no boletim de voto a distância, no prazo de 3 (três) dias corridos contados do seu 
recebimento, sobre a validade do boletim de voto a distância e dos documentos que o acompanham. A Companhia comunicará 
aos acionistas, no mesmo prazo, sobre eventual necessidade de retificação ou reenvio do boletim e/ou dos documentos que o 
acompanham. Entretanto, caso o acionista não preencha o boletim na íntegra, ou o boletim contenha itens preenchidos 
incorretamente e o prazo de retificação/reenvio acima mencionado já tenha se esgotado, serão computados pela Companhia os 
quesitos para os quais o preenchimento no boletim foi feito de forma correta e rejeitados itens específicos que apresentaram 
problemas no preenchimento. Serão desconsiderados os votos proferidos por acionistas nos casos em que o boletim de voto a 
distância e/ou os documentos de representação dos acionistas elencados acima sejam enviados (ou reenviados e/ou retificados, 
conforme o caso) fora dos prazos previstos neste item do Formulário de Referência. 
Sobre os procedimentos para envio de instruções de preenchimento do boletim de voto a distância para custodiante do acionista 
cujas ações estejam depositadas em depositário central ou para instituição financeira contratada pela Companhia para 
prestação dos serviços de escrituração de valores mobiliários, conforme autorizado pelo artigo 21-B, inc. II da ICVM 481/09, 
favor ver item 12.2 “k” deste Formulário de Referência. 

 
 
 

h) se a Companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento de boletim de voto a distância ou de participação a distância  

 A Companhia não disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância ou de participação a distância. 
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i) Instrução para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberações, chapas ou candidatos a membros do 
conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a distancia  

 Nos termos do Artigo 21-L da ICVM 481/09, alterada pela ICVM 561/2015, é facultado aos acionistas incluir nos boletins de voto 
a distância disponibilizados por ocasião de assembleias gerais ordinárias e extraordinárias (a) candidatos ao conselho de 
administração e ao conselho fiscal da companhia; e (b) propostas de deliberação. A inclusão de candidatos e propostas deverá 
observar os percentuais de composição acionária previstos, respectivamente, nos Anexos 21-L-I e 21-L-II, da ICVM 481/09, com 
base no capital social da Companhia informado no item 17.1 deste Formulário de Referência. A solicitação de inclusão deverá 
ser enviada, por escrito, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores, por meio de correspondência enviada ao 
endereço da Companhia, localizada na Rua Francisco Lindner, 477 – Edifício Angélica, térreo, Centro, CEP 89600-000, 
Joaçaba/SC, bem como para o e-mail ri@irani.com.br, nos prazos previstos no artigo 21-L, § 1º, inc. I e II da ICVM 481/09. 
As solicitações de inclusão devem ser formuladas de acordo com o artigo 21-G da ICVM 481/09 e vir acompanhadas dos 
seguintes documentos:  
(a) informações elencadas nos artigos 8 a 21 da ICVM 481/09 a respeito dos candidatos e/ou da proposta objetos de inclusão no 
boletim de voto a distância; 
(b) indicação das vagas a que os candidatos propostos concorrerão, conforme o caso; (c) documentos que comprovem a 
qualidade de acionista, mencionados no item 12.2 “g” deste Formulário de Referência; (d) documentos que comprovem a 
participação acionária requerida para referida solicitação; e (e) no caso de inclusão de proposta, informações descritas no Anexo 
21-M-II-da ICVM 481/09 a respeito do acionista que solicitar a inclusão. 
Nos termos do artigo 21-N da ICVM 481/09, no prazo de 3 (três) dias úteis contados do recebimento de solicitação de inclusão 
de propostas e/ou candidatos no boletim de voto a distância, a Companhia comunicará aos acionistas, por meio de envio de e-
mail ao endereço indicado na referida solicitação, sobre: (i) a inclusão da solicitação no boletim de voto a distância a ser 
divulgado pela Companhia; ou (ii) caso haja necessidade de retificação da solicitação, os documentos e alterações necessários 
para referida retificação, que deverá ser feito nos prazos do artigo 21-L, § 1º da ICVM 481/09. 
Adicionalmente, informamos que o boletim de voto a distância, a ser disponibilizado pela Companhia oportunamente, também 
conterá as instruções necessárias para o exercício do voto a distância pelos seus acionistas, bem como os campos para 
preenchimento, pelo acionista, que possibilitarão a inclusão de propostas a serem deliberadas, chapas ou candidatos a 
membros do Conselho de Administração, observadas as disposições legais. 

 

j) se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar 
comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias  

Não existem atualmente mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas formuladas por acionistas. 

 

k)  Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a distância  

 A partir do exercício social de 2018, a Companhia passará a adotar o voto a distância, nos termos da regulamentação aplicável. 
Com isso, a opção de exercício do voto à distância será disponibilizada a todos os acionistas da Companhia nos casos de (i) 
assembleias gerais ordinárias; e (ii) em assembleias gerais extraordinárias, convocadas para eleger membros do Conselho de 
Administração ou do Conselho Fiscal. 
Conforme facultado pelo artigo 21-B da ICVM 481/09, os acionistas da Companhia podem enviar instruções de preenchimento 
do boletim de voto a distância para prestadores de serviço aptos a prestar serviços de coleta e transmissão de instruções de 
preenchimento do boletim de voto a distância, desde que referidas instruções sejam enviadas no prazo de até 7 (sete) dias 
antes da data da assembleia geral. Referidos prestadores de serviço estão autorizados, nos termos da regulamentação vigente, 
a recusar instruções de voto enviadas por acionistas cujo cadastro esteja desatualizado. 
Dessa forma, as instruções de voto poderão ser enviadas por intermédio do agente de custódia dos acionistas detentores de 
ações de emissão da Companhia que estejam depositadas em depositário central ou por intermédio do Itaú Corretora de 
Valores S.A. O agente de custódia e o Itaú Corretora de Valores S.A. verificarão as instruções de voto fornecidas pelos 
acionistas, mas não são responsáveis por verificar a elegibilidade do acionista para exercício do direito de voto, função que 
caberá à Companhia no momento de realização da assembleia geral, após o recebimento das informações dos prestadores de 
serviços de custódia e escrituração. 
Os acionistas deverão entrar em contato com os seus respectivos agentes de custódia e com o Itaú Corretora de Valores S.A. 
para verificar os procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto via boletim, bem como os 
documentos e informações exigidos para tanto. O Itaú Corretora de Valores S.A. comunicará diretamente aos acionistas que os 
utilizarem o recebimento das instruções de voto ou a necessidade de retificação ou reenvio, devendo prever os procedimentos e 
prazos aplicáveis. 
Em atendimento à ICVM 481/09, serão desconsideradas quaisquer instruções de voto divergentes em relação a uma mesma 
deliberação e que tenham sido emitidas por um mesmo acionista, considerado, para tanto, o seu número de inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 
Adicionalmente, caso haja divergências entre o boletim de voto a distância recebido diretamente pela companhia e a instrução 
de voto contida no mapa de votação proveniente do escriturador para um mesmo número de CPF ou CNPJ, a instrução de voto 
proveniente do escriturador deve prevalecer. 

  

PÁGINA: 180 de 316

Formulário de Referência - 2018 - CELULOSE IRANI S.A. Versão : 4



12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração

 

 

 

12.3. Regras, políticas e práticas relativas ao conselho de administração: 
 
 

a) número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número de reuniões ordinárias e extraordinárias 

O Conselho de Administração reúne-se mensalmente, de forma ordinária, e sempre que necessário, tendo se reunido 37 vezes 
em 2017 (12 vezes de forma ordinária e 25 vezes de forma extraordinária), focando suas atenções para temas estratégicos da 
Companhia, como riscos dos negócios, relações com o mercado, políticas corporativas, investimentos e acompanhamentos dos 
resultados. Competirá ao Presidente, ou ao Vice-Presidente em caso de ausência ou impedimento do primeiro, convocar e 
presidir as reuniões do Conselho de Administração, as quais se instalarão e funcionarão, validamente, com a presença de, no 
mínimo, metade de seus membros, incluindo necessariamente o Presidente, quando este não estiver impedido.  

 

b) se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício do direito de voto 
de membros do conselho 

Não há disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício do direito de voto de 
membros do conselho. 

 

c) regras de identificação e administração de conflitos de interesses 

Não há mecanismos e regras formais para a identificação e administração de conflitos de interesses relativos ao Conselho de 
Administração.  

  

d) se a Companhia possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de admistração formalmente 
aprovada, informando, em caso positivo: (i) órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso a 
Companhia divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado; (ii) principais 
características da política, incluindo regras relativas ao processo de indicação dos membros do conselho de administração, à 
composição do órgão e à seleção de seus membros 

Não há política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de admistração formalmente aprovada. 
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12.4.  Cláusula compromissória do estatuto para a resolução dos conflitos entre acionistas e entre estes e a Companhia 
por meio de arbitragem: 
 
A Companhia, seus acionistas, Administradores e os membros do Conselho Fiscal são obrigados a resolver, por meio de 
arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, 
relacionada com ou oriunda, em especial da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições 
contidas na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário 
Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de 
capitais em geral. A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia. A cidade de São Paulo será o 
local da arbitragem, sendo esta conduzida pela própria Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo conduzida e julgada por árbitro 
único ou tribunal arbitral composto de três árbitros, de acordo com as disposições pertinentes do Regulamento de Arbitragem.  
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Paulo Sergio Viana Malmann 28/09/1955 Pertence apenas ao Conselho de Administração 29/04/2019 02 (dois) anos 9

n/a

n/a

228.565.950-49 Advogado 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 29/04/2019 Sim 100.00%

Diretor de Negócio Embalagem

157.263.758-74 Administrador de 
Empresa

19 - Outros Diretores 30/04/2019 Não 0.00%

032.111.427-20 Diretor de Empresa 21 - Vice Presidente Cons. de Administração 15/05/2019 Não 94.00%

Eurito de Freitas Druck 11/06/1944 Pertence apenas ao Conselho de Administração 29/04/2019 02 (dois) anos 9

070.206.438-68 Administrador de 
empresas

27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) 29/04/2019 Sim 47.00%

Roberto Faldini 06/09/1948 Pertence apenas ao Conselho de Administração 29/04/2019 02 (dois) anos 1

Diretor Presidente

Fabiano Alves de Oliveira 17/02/1977 Pertence apenas à Diretoria 30/04/2019 02 (dois) anos 1

017.025.879-32 Bacharel em Ciências 
Contábeis

19 - Outros Diretores 30/04/2019 Não 0.00%

Lindomar Lima de Souza 29/09/1971 Pertence apenas à Diretoria 30/04/2019 02 (dois) anos 1

Sérgio Luiz Cotrim Ribas 19/05/1966 Pertence apenas à Diretoria 30/04/2019 02 (dois) anos 9

451.745.049-04 Administrador de 
Empresa

19 - Outros Diretores 30/04/2019 Não 0.00%

Diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão

Henrique Zugman 02/04/1975 Pertence apenas à Diretoria 30/04/2019 02 (dois) anos 1

198.888.828-05 Administrador de 
Empresa

19 - Outros Diretores 30/04/2019 Não 0.00%

Diretor de Negócios Papel e Florestal

Odivan Carlos Cargnin 02/10/1974 Pertence apenas à Diretoria 30/04/2019 02 (dois) anos 9

767.695.189-53 Advogado e Contador 12 - Diretor de Relações com Investidores 30/04/2019 Não 0.00%

Diretor de Administração, Finanças e de Relações com Investidores

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões
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n/a

184.832.910-53 Engenheiro Mecânico 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) 29/04/2019 Sim 100.00%

432.252.410-91 Engenheiro Agrônomo 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 29/04/2019 Sim 100.00%

Pericles Pereira Druck 18/07/1965 Pertence apenas ao Conselho de Administração 29/04/2019 02 (dois) anos 9

Paulo Iserhard 24/09/1955 Pertence apenas ao Conselho de Administração 29/04/2019 02 (dois) anos 4

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões

Henrique Zugman  -  198.888.828-05

Odivan Carlos Cargnin  -  767.695.189-53

Advogado e contador, formado em Ciências Contábeis e Direito pela UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina. Pós-Graduado em Contabilidade Gerencial, Custos e Controladoria. Atua no setor desde 
1995, quando ingressou na Celulose Irani S.A. Iniciou na área contábil, foi gerente de controladoria e atuou em projetos de expansão. Nos últimos 13 anos atua como Diretor de Administração, Finanças e de 
Relações com Investidores. Está na IRANI há 22 anos. Diretor nas controladas Iraflor Comércio de Madeiras Ltda e Irani Geração de Energia Sustentável Ltda., Membro do Conselho de Administração da HGE- 
Geração de Energia Sustentável S.A. A partir de julho de 2017 é Diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores da Companhia Habitasul de Participações e Diretor da Habitasul Comércio e 
Representações S.A. e Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários Ltda. Não houve qualquer condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera 
judicial ou administrativa, de qualquer natureza ou que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial de quaisquer dos membros do Conselho de Administração ou Diretoria 
Estatutária da Celulose Irani S.A. nos últimos 5 (cinco) anos.

Fabiano Alves de Oliveira  -  017.025.879-32

Contador, formado em Ciências Contábeis pela UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina. Pós-graduação em Finanças (UNOESC), Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Mestrado 
Profissional pela Escola de Administração da UFRGS de Porto Alegre. Iniciou na empresa em 2002 na área de Controladoria, atuando por mais de 10 anos como Gerente da área. Nos últimos 3 anos, atuou como 
Superintendente de Estratégia e Gestão. Em dezembro de 2017 foi nomeado Diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão da Celulose Irani S/A. Não houve qualquer condenação criminal, condenação em processo 
administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, de qualquer natureza ou que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial de 
quaisquer dos membros do Conselho de Administração indicados a reeleição nos últimos 5 (cinco) anos.

Sérgio Luiz Cotrim Ribas  -  451.745.049-04

Administrador de Empresas, é Pós-Graduado em administração pela Faculdade Getúlio Vargas (FGV-SP), pela Universidade de São Paulo (USP) e pela Boston University (EUA). Anteriormente, atuou nas áreas de 
consultoria de gestão estratégica e marketing na Roland Berger Strategy Consultant e na gerência de marketing do Banco do Brasil S.A. Atua no setor de celulose e papel, desde 2004, quando ingressou na Celulose 
Irani S.A. Atuou por 06 anos como Diretor de Marketing e Vendas e 07 anos como Diretor de Negócios Papel e Embalagem e após como Diretor de Operações.Em julho de 2017 foi eleito Diretor Presidente da 
Celulose Irani S.A e, em 11 de abril de 2019 foi eleito Diretor Presidente da Companhia Habitasul de Participações. Não houve qualquer condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM ou 
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, de qualquer natureza ou que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial de quaisquer dos membros do 
Conselho de Administração ou Diretoria Estatutária da Celulose Irani S.A. nos últimos 5 (cinco) anos.

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
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Pericles Pereira Druck  -  432.252.410-91

Paulo Iserhard  -  184.832.910-53

Engenheiro Mecânico, com especialização em marketing (Kellogg School of Management – Northwestern University – EEUU) e em Gestão Geral (INSEAD-França), foi Diretor Presidente da Kepler Weber S.A., 
Diretor Geral da Condor S.A., Diretor Geral da Medabil S.A. e Vice- Presidente da Rigesa Ltda.. Foi Conselheiro de diversas empresas e atualmente é Conselheiro da Companhia Habitasul de Participação, da 
Celulose Irani S.A., da Lwart Participações e Empreendimentos Ltda. e da Kemin South America. É membro da YPO, do Instituto de Marketing Industrial e do Future Advisory Board e Coordenador do Programa 
Conselheiro Trendsinnovatio da INOVA BUSINESS SCHOOL. Não houve qualquer condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou 
administrativa, de qualquer natureza ou que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial de quaisquer dos membros do Conselho de Administração ou Diretoria Estatutária da 
Celulose Irani S.A. nos últimos 5 (cinco) anos.

Roberto Faldini  -  070.206.438-68

Empresário, Administrador de Empresas, Mediador, Palestrante e Consultor na Área de Governança Corporativa, formado em Administração de Empresas pela EAESP - FGV em 1972, com especialização em 
Gestão Avançada na Fundação Dom Cabral e INSEAD - Fontainebleau – França em 1991; em Empreendedorismo na Babson College - Boston – USA em 2004; em Governança Corporativa – Corporate Governance 
Board Leadership - TOT – Training of Trainers na IFC – IBGC em 2009, 2011, 2013 e 2016; Foi Cofundador do IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa em 1995 e continua atuante em varias de suas 
comissões. Conselheiro de Administração Certificado pelo IBGC em 2013. Participa de Conselhos de Administração de diversas empresas e de organizações sem fins lucrativos. E membro associado do IBEF - 
Instituto Brasileiro dos Executivos Financeiros e do FBN - Family Business Network. Foi durante 20 anos diretor executivo, acionista e membro do Conselho da Metal Leve SA, e Presidente da CVM - Comissão de 
Valores Mobiliários em 1992, responsável na época do seu mandato pelo lançamento pioneiro das ADRs da Aracruz na Bolsa de Nova York. Foi coordenador por 5 anos, no período de 2002 a 2007, em São Paulo, 
do PDA do Nucleo das Empresas familiares da FDC - Fundação Dom Cabral. Foi Co-autor do livro “A dimensão Humana da Governação Corporativa”, de Herbert Steinberg (Ed.Gente, 2003) e escreveu diversos 
artigos para revistas e jornais. Foi Coordenador e Coautor do Caderno de Boas Práticas de Governança Corporativa para Empresas de Capital Fechado do IBGC, lançado em dezembro de 2014 em SP e janeiro de 
2105 em Lisboa, Portugal. Também foi coautor do caderno do IBGC “O papel do Conselho na Estratégia das Organizações” lançado em novembro de 2017. Não houve qualquer condenação criminal, condenação 
em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, de qualquer natureza ou que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou 
comercial de quaisquer dos membros do Conselho de Administração indicados a reeleição nos últimos 5 (cinco) anos.

Paulo Sergio Viana Malmann  -  228.565.950-49

Advogado formado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com MBA em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas. Mestrando Profissional em Direito da 
Economia e dos Negócios pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos. É Conselheiro de Administração certificado pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Sócio da LOF Consultoria 
Imobiliária Ltda., e membro do Conselho de Administração da Companhia Habitasul de Participações e da Celulose Irani S.A. Não houve qualquer condenação criminal, condenação em processo administrativo da 
CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, de qualquer natureza ou que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial de quaisquer dos 
membros do Conselho de Administração ou Diretoria Estatutária da Celulose Irani S.A. nos últimos 5 (cinco) anos.

Eurito de Freitas Druck  -  032.111.427-20

Diretor de empresas, Diretor da Companhia Comercial de Imóveis e da Ciacoi – Administração de Imóveis Ltda., membro e Vice-Presidente do Conselho de Administração de diversas empresas e atualmente Vice-
Presidente do Conselho de Administração da Companhia Habitasul de Participações, Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A., Celulose Irani S.A., Hotel Laje de Pedra S.A., Habitasul Comércio e 
Representações S.A., Habitasul Florestal S.A., HGE – Geração de Energia Sustentável S.A. e Irani Participações S.A. Não houve qualquer condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM ou 
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, de qualquer natureza ou que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial de quaisquer dos membros do 
Conselho de Administração ou Diretoria Estatutária da Celulose Irani S.A. nos últimos 5 (cinco) anos.

Lindomar Lima de Souza  -  157.263.758-74

Administrador de Empresas, é MBA em Marketing Comercial com Ênfase em Vendas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP). Anteriormente, atuou como Técnico de Embalagem pela Orsa Fabrica de Papelão 
Ondulado S/A. Ingressou na Irani em 1998 como Técnico de Embalagem, de julho de 2006 a setembro de 2013 atuou como Gerente Comercial, em outubro de 2013 passou à Superintendente Comercial. Em 
dezembro de 2017 foi nomeado Diretor de Negócio Embalagem da Celulose Irani S/A. Não houve qualquer condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em 
julgado, na esfera judicial ou administrativa, de qualquer natureza ou que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial de quaisquer dos membros do Conselho de Administração 
indicados a reeleição nos últimos 5 (cinco) anos.

Administrador de Empresas, é Bacharel em Administração de Empresas com Ênfase em Comércio Exterior pela Universidade Mackenzie (SP), MBA em Gestão de Vendas pela ESPM (SP). Anteriormente atuou na 
empresa Igaras Papéis e Embalagens na área de Exportação e como Consultor de Negócios Grade Assessorial Comercial Ltda. Ingressou na Irani em 2003 como Chefe de exportação, em 2004 passou a Gerente 
Comercial Exportação e incorporou as vendas de Papel no Mercado Interno em 2009. Em Dezembro de 2016 passou a atuar como Gerente Executivo Comercial Papel e Florestal, sendo em Dezembro de 2017 
nomeado Diretor de Negócios Papel e Florestal da Celulose Irani S/A. Não houve qualquer condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera 
judicial ou administrativa, de qualquer natureza ou que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial de quaisquer dos membros do Conselho de Administração indicados a 
reeleição nos últimos 5 (cinco) anos.
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Engenheiro Agrônomo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e graduado no Owner President Management Program na Harvard Business School. Iniciou no Grupo Habitasul em 1995, 
representando o Acionista Controlador junto à Diretoria da Celulose Irani S.A., e, em 15/01/1999, passou a integrar a equipe diretiva da Celulose Irani S.A., passando por várias áreas de responsabilidade. Em 
29/04/2002 , foi indicado Diretor Superintendente e em 02/05/2013 passou a atuar como Diretor Presidente, até julho de 2017. À partir de 29.04.97 atua como membro do Conselho de Administração desta 
Companhia, tendo assumido a presidência do órgão em 19.07.2017. Atua também como Conselheiro e Diretor em algumas controladas da Companhia. Em julho de 2017, passou a ocupar a presidência do Conselho 
de Administração da Companhia Habitasul de Participações e suas controladas Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A., Hotel Laje de Pedra S.A.,e Habitasul Comércio e Representações S.A.; e da Irani 
Participações S.A.. De junho de 2017 a abril de 2019, ocupou o cargo de Diretor Presidente da Companhia Habitasul de Participações. Não houve qualquer condenação criminal, condenação em processo 
administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, de qualquer natureza ou que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial de 
quaisquer dos membros do Conselho de Administração ou Diretoria Estatutária da Celulose Irani S.A. nos últimos 5 (cinco) anos.
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A Companhia não possui comitês estatutários ou não estatutários, comitês de auditoria, de risco, financeiro e de 
remuneração.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.7/8 - Composição dos comitês
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Sr. Eurito de Freitas Druck é tio do Sr. Péricles Pereira Druck.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a 
administradores do emissor, controladas e controladores
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Eurito de Freitas Druck 032.111.427-20 Controle Controlador Direto

Vice-presidente do Conselho de Administração

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Observação

IRANI PARTICIPACOES S/A 86.861.515/0001-00

Vice-presidente do Conselho de Administração

Observação

Administrador do Emissor

Diretor

Observação

COMPANHIA COMERCIAL DE IMOVEIS 92.752.377/0001-15

Eurito de Freitas Druck 032.111.427-20 Controle Controlador Indireto

Vice-presidente do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada

Pessoa Relacionada

IRANI PARTICIPACOES S/A 86.861.515/0001-00

Presidente do Conselho de Administração

Presidente do Conselho de Administração

Administrador do Emissor

Pericles Pereira Druck 432.252.410-91 Controle Controlador Direto

Exercício Social 31/12/2017

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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Eurito de Freitas Druck 032.111.427-20 Controle Controlador Direto

Vice-presidente do Conselho de Administração

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Observação

IRANI PARTICIPACOES S/A 86.861.515/0001-00

Conselheiro (efetivo)

Observação

Administrador do Emissor

Diretor

Observação

COMPANHIA COMERCIAL DE IMOVEIS 92.752.377/0001-15

Eurito de Freitas Druck 032.111.427-20 Controle Controlador Indireto

Vice-presidente do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada

Pessoa Relacionada

IRANI PARTICIPACOES S/A 86.861.515/0001-00

Conselheiro (efetivo) Diretor Presidente

Conselheiro (efetivo) Diretor Presidente

Administrador do Emissor

Pericles Pereira Druck 432.252.410-91 Controle Controlador Direto

Exercício Social 31/12/2016

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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Pessoa Relacionada

IRANI PARTICIPACOES S/A 86.861.515/0001-00

Conselheiro (efetivo) e Diretor Presidente

Administrador do Emissor

Pericles Pereira Druck 432.252.410-91 Controle Controlador Direto

COMPANHIA COMERCIAL DE IMOVEIS 92.752.377/0001-15

Eurito de Freitas Druck 032.111.427-20 Controle Controlador Indireto

Vice-presidente do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada

Observação

Administrador do Emissor

Diretor

Administrador do Emissor

Eurito de Freitas Druck 032.111.427-20 Controle Controlador Direto

Conselheiro (efetivo) e Diretor Presidente

Observação

Conselheiro (efetivo)

Observação

Vice-presidente do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada

IRANI PARTICIPACOES S/A 86.861.515/0001-00

Exercício Social 31/12/2015

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores

 

 

 

 
12.11. Acordos (inclusive apólices de seguro) estabelecendo o pagamento ou o reembolso de despesas suportadas 
pelos administradores, decorrentes da reparação de danos causados a terceiros ou à Companhia, de penalidades 
impostas por agentes estatais e acordos com o objetivo de encerrar processos administrativos ou judiciais, em virtude 
do exercício de suas funções: 
 
A Companhia possui Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores, o qual visa garantir aos administradores da 

Companhia o pagamento ou reembolso de despesas arcadas pelos administradores decorrentes de reparação de danos que 

eventualmente causarem a terceiros ou à Companhia.  

 Referido seguro vem sendo anualmente renovado, tendo a última renovação sido realizada em 05 de novembro de 2017, com o 

pagamento de prêmio no valor de R$ 19.411,76, estendendo a vigência do seguro até 04 de novembro de 2018. Este seguro 

abrange membros do Conselho de Administração, da Diretoria e demais administradores (posição executiva ou gerencial 

equivalente), enquanto estiverem a serviço ou atuando nas funções. O limite máximo de indenização da apólice é de R$ 15.000 

mil. As exclusões da cobertura incluem: (i) cometimento de ato doloso ou com culpa grave equiparável ao dolo, de qualquer 

gênero e espécie, pelo próprio segurado ou por terceiro em seu benefício somente na hipótese de confissão do segurado 

atestando sua conduta dolosa ou de decisão judicial transitada em julgado ou decisão arbitral final em que reste declarado; (ii) 

ato, omissão ou fato que já tenha sido objeto de uma reclamação anteriormente apresentada contra o segurado ou o tomador do 

seguro; (iii) responsabilidade civil do tomador do seguro ou, quando aplicável, controladas e/ou subsidiárias, decorrente da 

prestação defeituosa ou viciada de serviços ou do fornecimento de produtos com defeito ou vício, salvo nos casos em que tal 

responsabilidade recaia diretamente sobre os segurados de tais entidades em função da desconsideração das personalidades 

jurídicas destas com relação a tal vício ou defeito; (iv) reclamação iniciada e/ou dívida de qualquer natureza contra o tomador do 

seguro, ou quando aplicável às controladas e/ou subsidiárias, exceto nos casos em que ao longo da vigência da apólice, tal 

reclamação recaia diretamente contra o segurado, e não recorra de operações/atividades com valores mobiliários, e desde que o 

tomador do seguro e/ou as controladas e/ou subsidiárias não sejam instituições financeiras; (v) danos corporais, salvo em relação 

à responsabilidade civil e criminal do segurado por danos corporais ocorridos em virtude de suas atividades para o tomador do 

seguro ou controladas e/ou subsidiárias, envolvendo seus empregados, prepostos ou terceiros; (vi) se a reclamação apresentada 

estiver parcialmente excluída da cobertura, a responsabilidade da seguradora estará restrita tão somente àquela parcela coberta 

pela apólice; (vi) quaisquer reclamações decorrentes e/ou relacionadas a custos de remoção, limpeza e/ou despoluição, ainda 

que recaiam diretamente sobre o segurado; (vii) quaisquer reclamações contra controladas e/ou subsidiárias cometidas em data 

anterior à aquisição ou posterior transferência do controle pelo tomador. 
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12.12 - Outras informações relevantes

 

 

 

12.12. Outras informações relevantes 
 
1) Com relação às assembleias realizadas nos últimos 3 (três) anos, indicar: (i) a data da realização; (ii) casos de instalação em 

segunda convocação; e (iii) o quórum exato de instalação de cada assembleia. 

 

 

 
 

 

 

 

2017

Assembleia Geral de

Debenturistas
20/02/2017

Primeira 

convocação, 

12:00HRS

100,00

Assembleia Geral

Ordinária 
19/04/2017

Primeira 

convocação 
      143.163.624 93,02

Assembleia Geral de

Debenturistas
08/05/2017

Primeira 

convocação,  

12:00HRS

100,00

Assembleia Geral de

Debenturistas
09/06/2017

Primeira 

convocação, 

10:00HRS

100,00

Tipo Data Instalação  Nº  de Votos 
Quorum de
instalação

Assembleia Geral

Extraordinária 
19/07/2017

Primeira 

convocação 
      128.157.329 83,27

2016

Tipo Data Instalação  Nº  de Votos 
Quorum de
instalação

Assembleia Geral

Ordinária 
20/04/2016

Primeira 

convocação 
      141.398.392 91,87

Assembleia Geral de

Debenturistas
22/09/2016

Primeira 

convocação
                      60 100,00

Assembleia Geral

Extraordinária 
18/11/2016

Primeira 

convocação 
      136.476.304 88,67

Assembleia Geral de

Debenturistas
27/12/2016

Primeira 

convocação
100,00
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12.12 - Outras informações relevantes

 

 

 

 
 

2) Com relação ao Código de Conduta se possuem e, caso possuam, se realizam algum tipo de treinamento com os empregados 
acerca de referido Código de Conduta. 
 
Desde 2008, a Companhia possui Código de Ética e um comitê para a tratativa desse tema. Em 2013, houve revisão na estrutura 
do comitê e redação do Código de Ética. O comitê passou a ser indicado pela diretoria executiva e tem como função zelar pelo 
cumprimento do Código, disseminar o seu conteúdo e emitir pareceres orientativos para a Diretoria, não tendo função deliberativa, 

apenas de recomendação.  

A revisão do Código de Ética foi aprovada pelo Conselho de Administração em 16 de julho de 2014. Em 2015, foi realizada a 
disseminação do conteúdo, reforçando aos funcionários os Valores da Companhia. Conduzida por multiplicadores membros do 
Comitê de Ética, com apoio da área de Desenvolvimento de Pessoas, a ação abrangeu todas as unidades, contemplando 175 
turmas e 2.343 colaboradores, o equivalente a 91,45% do quadro funcional. O procedimento do Comitê também foi comunicado 
reforçando a responsabilidade da área de Auditoria Interna para avaliação dos manifestos, garantindo o sigilo e a 
confidencialidade das informações. Os novos colaboradores recebem o treinamento sobre o Código de ética no momento da 
integração.  

Em decorrência da decisão da Companhia de implantar Programa de Integridade, o Código de Ética passou por revisão em 2017, 
passando a ser chamado de Código de Conduta Ética, tendo sido aprovado pelo Conselho de Administração em 18 de outubro de 
2017. O documento já está disponível no site institucional da Irani e também em sua intranet. A estratégia de disseminação está 
sendo definida. 
 
Em 2017, foram recebidos 24 manifestos no Canal de Ética, sendo 80% oriundos de colaboradores e 20% do público externo. Até 
o presente momento, não foram recebidos manifestos que exijam alterações de processos, sendo que, em sua maioria, 
representam dúvidas em relação a comportamentos ou possíveis conflitos de interesse que possam acontecer. 
 
  

2015

Tipo Data Instalação  Nº  de Votos 
Quorum de
instalação

Assembleia Geral de

Debenturistas
16/03/2015

Primeira 

convocação
                      98 98,00

Assembleia Geral

Ordinária e

Extraordinária 

23/04/2015
Primeira 

convocação
      141.503.725 91,94

Assembleia Geral de

Debenturistas
17/12/2015

Primeira 

convocação
100,00

Assembleia Geral de

Debenturistas
18/12/2015

Primeira 

convocação
100,00

Assembleia Geral de

Debenturistas – 2º

Emissão

18/12/2015
Primeira 

convocação
                      60 100,00
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

 

 

 

13.  REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES  
 
13.1. Política e prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária e não estatutária, do 
conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração: 
 
a. objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de remuneração foi formalmente 
aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue política, locais na rede 
mundial de computadores onde o documento pode ser consultado  
 
Conselho de Administração 
 
A prática de remuneração do conselho de administração busca: 
 
i) alinhar os interesses dos administradores aos dos acionistas; 
ii) direcionar o comportamento e estimular a visão de curto e longo prazo dos administradores; 
iii) estimular o sentimento de propriedade e comprometimento; e 
iv) atrair, reter e motivar os administradores.  
 
Diretoria Estatutária  
 
A prática de remuneração da diretoria busca: 
 
i) alinhar os interesses dos administradores aos dos acionistas; 
ii) direcionar o comportamento e estimular a visão de curto e longo prazo dos administradores; 
iii) estimular o sentimento de propriedade e comprometimento; e 
iv) atrair, reter e motivar os administradores. 
 
Conselho Fiscal 
 
Não possuímos Conselho Fiscal instalado atualmente. A política de remuneração dos membros do Conselho Fiscal, quando 
instalado, será estabelecida segundo a legislação existente. A Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do Conselho 
Fiscal recebam remuneração de, no mínimo, 10% do valor médio pago anualmente aos diretores. 
 
Comitês  
 
A Companhia não possui comitês estatutários ou que participem do processo de decisão dos órgãos de administração ou de 
gestão da Companhia como consultores ou fiscais.  
 
A prática de remuneração utilizada pela Companhia é aplicada conforme descrito neste formulário, não tendo política de 
remuneração aprovada e divulgada. 
 
b. composição da remuneração, indicando: 
 
i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles  
 
A remuneração do conselho de administração e da diretoria estatutária está baseada nos seguintes elementos: 
 
A – Honorários Fixos: Todos os conselheiros e diretores recebem remuneração fixa com o objetivo de reconhecer e refletir o valor 
do cargo internamente (empresa) e externamente (mercado). 
 
B - Benefícios: Os diretores e o presidente e vice-presidente do Conselho de Administração também fazem jus a benefícios (plano 
de saúde, plano odontológico, seguro de vida e carro), com o objetivo de complementar benefícios da assistência social. 
  
C – Remuneração Variável de Curto Prazo - Bônus Trimestral: Prevista apenas para a diretoria executiva e para o presidente e 
vice-presidente do Conselho de Administração. Seu objetivo é premiar o alcance e superação de metas da empresa, área e 
individuais, alinhadas ao orçamento, planejamento estratégico e concorrência. 
 
D – Remuneração Variável de Longo Prazo - Upside e/ou Participação nos Lucros Estatutariamente Previstos: Prevista para a 
diretoria executiva e para todos os membros do Conselho de Administração. Tem como premissas o valor teórico das ações no 
ano de sua implantação e no futuro planejado, e que atribui a cada participante uma remuneração com base em quantidade 
teórica de ações, e que deverá ter pagamento em dinheiro na data da apuração. Seu objetivo é reforçar a retenção dos executivos 
e conselheiros e alinhar os interesses com os dos acionistas na criação de valor para o negócio de forma sustentável e no longo 
prazo. 
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

 

 

 

ii. qual a proporção de cada elemento na remuneração total 
 
2017 Remuneração Fixa Remuneração Variável  

  

Honorários Fixos* 

 

Benefícios 

Bônus 
Trimestral 

Participação 
nos Lucros 

Total 

Conselho de 
Administração 

25,22% 2,12% 72,66% 0,00% 100% 

Diretoria Estatutária 57,30% 5,37% 37,33% 0,00% 100% 

      

 
 
2016 Remuneração Fixa Remuneração Variável  

  

Honorários Fixos* 

 

Benefícios 

Bônus 
Trimestral 

Participação 
nos Lucros 

Total 

Conselho de 
Administração 

73,47% 6,61% 19,92% 0,00% 100% 

Diretoria Estatutária 74,57% 4,48% 20,95% 0,00% 100% 

      

 
 
 
2015 Remuneração Fixa Remuneração Variável  

  

Honorários Fixos* 

 

Benefícios 

Bônus 
Trimestral 

Participação 
nos Lucros 

Total 

Conselho de 
Administração 

64,83% 5,30% 29,17% 0,70% 100% 

Diretoria Estatutária 64,91% 3,87% 30,51% 0,71% 100% 

      

* Considerado “Honorários Fixos” somente a parcela bruta atribuída à Administração, sem o INSS atribuído à Companhia.  
 
iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração 
 
Conselho de Administração 
 
Os elementos da remuneração são determinados em função das melhores práticas de mercado e o reajuste é feito em função das 
variações observadas no mercado para cada função. 
 
A Companhia tem contratada a consultoria da Hay Group do Brasil para realizar pesquisa anual de remuneração em empresas 
com características similares a da Companhia a fim de comparar e analisar a competitividade da remuneração de nossos 
profissionais frente ao mercado, e subsidiar necessidades de eventuais reajustes. 
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

 

 

 

Diretoria Estatutária 
 
Os elementos da remuneração e os reajustes são determinados em função das melhores práticas de mercado e com base em 
pesquisas salariais para cargos de responsabilidades similares, considerando a estratégia de posicionamentos da Companhia, 
bem como outros fatores como desempenho individual, experiência e maturidade de cada executivo. 
 
A Companhia tem contratada a consultoria da Hay Group do Brasil para realizar pesquisa anual de remuneração em empresas 
com características similares a da Companhia a fim de comparar e analisar a competitividade da remuneração de nossos 
profissionais frente ao mercado, e subsidiar necessidades de eventuais reajustes. 
 
iv. razões que justificam a composição da remuneração 
 
A remuneração fixa mensal dos administradores, que inclui os benefícios, leva em consideração a experiência, o tempo de 
dedicação, a qualidade e representatividade dos serviços prestados. 
 
A Remuneração Variável de Curto Prazo - Bônus trimestral é determinada em função do atingimento das metas de curto prazo da 
Companhia. Busca remunerar a dedicação e o envolvimento do presidente e do vice-presidente na gestão da Companhia e focar 
os diretores executivos na conquista dos resultados de curto prazo da Companhia. 
 
A Remuneração Variável de Longo Prazo – Upside e/ou Participação nos Lucros Estatutariamente Previstos busca remunerar a 
dedicação e o envolvimento dos membros do Conselho de Administração nos planos de longo prazo da Companhia e, em relação 
aos diretores, busca remunerar a dedicação, o comprometimento e compartilhar os resultados de longo prazo conquistados pela 
Companhia. 
   
v. a existência de membros não remunerados e a razão para esse fato 
 
Não existem membros não remunerados do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia.  
 
c. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada elemento da 
remuneração 
 
Remuneração Fixa e Benefícios: não há indicadores de desempenho que são levados em consideração; 

Incentivos de Curto Prazo: os principais indicadores de desempenho utilizados para as metas da parcela variável da remuneração 
são Resultado Líquido Consolidado, EBITDA Ajustado Consolidado e a evolução do valor de mercado da Companhia e, para os 
diretores, também o EBITDA da Cadeia de Negócio (EBITDA gerado pela Cadeia de Negócio vinculada a cada Diretoria, e que 
tem por objetivo a premiação do seu desempenho operacional), e Avaliação de Desempenho Individual; 
 
Incentivos de Longo Prazo: os principais indicadores de desempenho utilizados para as metas da parcela variável da 
remuneração são EBITDA Ajustado Consolidado, Dívida Líquida e a evolução do valor de mercado da Companhia e, para os 
diretores, também a Avaliação de Desempenho Individual. 
 
d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho 
 
Incentivos de Curto Prazo: o acompanhamento dos indicadores é realizado trimestralmente e anualmente. Para cada indicador de 
desempenho é atribuído um peso e três faixas de atingimento das metas que são: Incentivo, Objetivo e Superação, sendo que 
cada uma das faixas corresponde a um percentual de premiação. O objetivo corresponde a 100% do alcance das metas. Caso as 
metas sejam superadas, a premiação cresce até o limite de 150% do Objetivo. Existe uma faixa de tolerância abaixo das metas, 
até um mínimo, como Incentivo, onde a premiação atinge o limite de 50% do Objetivo e abaixo disso não há premiação. 
 
Incentivos de Longo Prazo:  o acompanhamento dos indicadores é realizado pelo a fim de verificar a evolução do valor de 
mercado da Companhia. Busca-se premiar os membros da administração em função do aumento do valor de mercado da 
Companhia. Neste sentido são levados em conta a evolução do EBITDA Ajustado Consolidado da Companhia e a sua Dívida 
Líquida de modo a capturar a sua valorização de mercado no longo prazo. É estabelecido uma base teórica de ações para cada 
membro participante do programa sobre a qual incide o percentual de valorização da Companhia. Este programa tem apuração 
trianual.  
 
e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo prazo 
 
Por meio da prática de adoção da remuneração e benefícios compatíveis com o mercado, a Companhia busca, a curto prazo, 
atrair e, a médio e longo prazo, reter profissionais qualificados, de forma a manter em seu quadro profissionais incentivados e 
comprometidos com a sua estratégia de crescimento e o seu plano de negócios. 
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f. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos    
 
Alguns membros do conselho de administração e da diretoria] da Companhia receberam remuneração fixa de Irani Participações 
S.A. e Companhia Comercial de Imóveis, controladores diretos e indiretos em função do tempo de dedicação e responsabilidades 
assumidas perante tais empresas. Para mais informações, vide item 13.15 deste Formulário de Referência. 
 
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, R$ 360.000,00 foram pagos a membros do conselho de 
administração pela Companhia Comercial de Imóveis e R$ 18.000,00 foram pagos a membros da diretoria pela Irani Participações 
S.A. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, R$ 360.000,00 foram pagos a membros do conselho de 
administração pela Companhia Comercial de Imóveis e R$ 18.000,00 foram pagos a membros da diretoria pela Irani Participações 
S.A. 
Não há remuneração suportada por subsidiárias. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, R$ 360.000,00 
foram pagos a membros do conselho de administração pela Companhia Comercial de Imóveis e R$ 18.000,00 foram pagos a 
membros da diretoria pela Irani Participações S.A.. 
 
g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário, tal 
como a alienação do controle societário da Companhia 
 
Não há qualquer remuneração ou benefícios vinculados à ocorrência de eventos societários. 
 
h. práticas e procedimentos adotados pelo Conselho de Administração para definir a remuneração individual do 
Conselho de Administração e da Diretoria, indicando: 
 
i) os órgãos e comitês da Companhia que participam do processo decisório, identificando de que forma participam; 
ii) critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há a utilização de estudos para 
a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os critérios de comparação e a abrangência desses estudos; 
iii) com que frequência e de que forma o Conselho de Administração avalia a adequação da política de remuneração da 
Companhia. 
 
Anualmente o Conselho de Administração avalia a remuneração dos Administradores da Companhia. A remuneração da Diretoria 
é determinada com base na metodologia  da consultoria Hay Group do Brasil, que leva em consideração a complexidade dos 
cargos e a remuneração de Mercado. A remuneração do Conselho de Administração é determinada em função do tempo de 
dedicação mensal à empresa de cada um de seus membros. 
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Remuneração variável

Bônus 1.231.077,83 2.315.546,85 3.546.624,68

Outros 446.915,96 745.048,64 1.191.964,60

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Contribuições para o INSS 
reconhecidas no resultado da 
Companhia.

Contribuições para o INSS 
reconhecidas no resultado da 
Companhia.

Observação A participação nos resultados dos 
administradores é distribuída a 
critério do Conselho de 
Administração, conforme art. 24 do 
Estatuto Social, em função do 
desempenho da companhia, 
verificado a cada três anos, de 
acordo com os critérios do programa 
de Remuneração Variável de Longo 
Prazo (parcela “C” do item 13.1 “b” 
acima). Essa participação não está 
incluída na remuneração global dos 
administradores aprovada 
anualmente.

O número de membros de cada 
órgão foi apurado de forma a 
corresponder à média anual do 
número de membros de cada órgão 
aferido mensalmente, com duas 
casas decimais, conforme detalhado 
no Ofício-Circular/CVM/SEP/N°
02/2018.

A participação nos resultados 
dos administradores é 
distribuída a critério do 
Conselho de Administração, 
conforme art. 24 do Estatuto 
Social, em função do 
desempenho da companhia, 
verificado a cada três anos, de 
acordo com os critérios do 
programa de Remuneração 
Variável de Longo Prazo 
(parcela “C” do item 13.1 “b” 
acima). Essa participação não 
está incluída na remuneração 
global dos administradores 
aprovada anualmente.

O número de membros de cada 
órgão foi apurado de forma a 
corresponder à média anual do 
número de membros de cada 
órgão aferido mensalmente, 
com duas casas decimais, 
conforme detalhado no Ofício-
Circular/CVM/SEP/N°02/2018.

Nº total de membros 5,00 5,00 10,00

Salário ou pró-labore 2.234.579,82 3.725.243,19 5.959.823,01

Benefícios direto e indireto 175.000,00 265.000,00 440.000,00

Nº de membros remunerados 5,00 5,00 10,00

Remuneração fixa anual

Total da remuneração 4.087.573,61 7.050.838,68 11.138.412,29

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2018 - Valores Anuais
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Bônus 6.012.475,00 1.845.659,40 7.858.134,40

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Contribuições para o INSS 
reconhecidas no resultado da 
Companhia.

Contribuições para o INSS 
reconhecidas no resultado da 
Companhia.

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Outros 417.279,99 566.498,96 983.778,95

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00

Nº total de membros 5,00 2,75 7,75

Remuneração variável

Observação A participação nos resultados dos 
administradores é distribuída a 
critério do Conselho de 
Administração, conforme art. 24 do 
Estatuto Social, em função do 
desempenho da companhia, 
verificado a cada três anos, de 
acordo com os critérios do programa 
de Remuneração Variável de Longo 
Prazo (parcela “C” do item 13.1 “b” 
acima). Essa participação não está 
incluída na remuneração global dos 
administradores aprovada 
anualmente.

O número de membros de cada 
órgão foi apurado de forma a 
corresponder à média anual do 
número de membros de cada órgão 
aferido mensalmente, com duas 
casas decimais, conforme detalhado 
no Ofício-Circular/CVM/SEP/N°
02/2018.

A participação nos resultados 
dos administradores é 
distribuída a critério do 
Conselho de Administração, 
conforme art. 24 do Estatuto 
Social, em função do 
desempenho da companhia, 
verificado a cada três anos, de 
acordo com os critérios do 
programa de Remuneração 
Variável de Longo Prazo 
(parcela “C” do item 13.1 “b” 
acima). Essa participação não 
está incluída na remuneração 
global dos administradores 
aprovada anualmente.

O número de membros de cada 
órgão foi apurado de forma a 
corresponder à média anual do 
número de membros de cada 
órgão aferido mensalmente, 
com duas casas decimais, 
conforme detalhado no Ofício-
Circular/CVM/SEP/N°02/2018.

Nº de membros remunerados 5,00 2,75 7,75

Benefícios direto e indireto 175.481,23 265.219,25 440.700,48

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 2.086.399,94 2.832.494,79 4.918.894,73

Total da remuneração 8.691.636,16 5.509.872,40 14.201.508,56

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Bônus 545.513,37 896.223,53 1.441.736,90

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Contribuições para o INSS 
reconhecidas no resultado da 
Companhia.

Contribuições para o INSS 
reconhecidas no resultado da 
Companhia.

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Outros 402.277,87 637.975,57 1.040.253,44

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00

Nº total de membros 5,33 3,00 8,33

Remuneração variável

Observação A participação nos resultados dos 
administradores é distribuída a 
critério do Conselho de 
Administração, conforme art. 24 do 
Estatuto Social, em função do 
desempenho da companhia, 
verificado a cada três anos, de 
acordo com os critérios do programa 
de Remuneração Variável de Longo 
Prazo (parcela “C” do item 13.1 “b” 
acima). Essa participação não está 
incluída na remuneração global dos 
administradores aprovada 
anualmente. O número de membros 
de cada órgão foi apurado de forma 
a corresponder à média anual do 
número de membros de cada órgão 
aferido mensalmente, com duas 
casas decimais, conforme detalhado 
no Ofício-Circular/CVM/SEP/N°
01/2017.

A participação nos resultados 
dos administradores é 
distribuída a critério do 
Conselho de Administração, 
conforme art. 24 do Estatuto 
Social, em função do 
desempenho da companhia, 
verificado a cada três anos, de 
acordo com os critérios do 
programa de Remuneração 
Variável de Longo Prazo 
(parcela “C” do item 13.1 “b” 
acima). Essa participação não 
está incluída na remuneração 
global dos administradores 
aprovada anualmente. O 
número de membros de cada 
órgão foi apurado de forma a 
corresponder à média anual do 
número de membros de cada 
órgão aferido mensalmente, 
com duas casas decimais, 
conforme detalhado no Ofício-
Circular/CVM/SEP/N°01/2017.

Nº de membros remunerados 5,33 3,00 8,33

Benefícios direto e indireto 180.893,98 191.636,09 372.530,07

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 2.011.389,34 3.189.877,84 5.201.267,18

Total da remuneração 3.140.074,56 4.915.713,03 8.055.787,59

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Bônus 846.505,51 1.476.773,02 2.323.278,53

Participação de resultados 20.420,00 34.568,86 54.988,86

Descrição de outras 
remunerações fixas

Contribuições para o INSS 
reconhecidas no resultado da 
Companhia.

Contribuições para o INSS 
reconhecidas no resultado da 
Companhia.

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Outros 376.332,83 628.345,03 1.004.677,86

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00

Nº total de membros 5,00 3,25 8,25

Remuneração variável

Observação A participação nos resultados dos 
administradores é distribuída a 
critério do Conselho de 
Administração, conforme art. 24 do 
Estatuto Social, em função do 
desempenho da companhia, 
verificado a cada três anos, de 
acordo com os critérios do programa 
de Remuneração Variável de Longo 
Prazo (parcela “C” do item 13.1 “b” 
acima). Essa participação não está 
incluída na remuneração global dos 
administradores aprovada 
anualmente.O número de membros 
de cada órgão foi apurado de forma 
a corresponder à média anual do 
número de membros de cada órgão 
aferido mensalmente, com duas 
casas decimais, conforme detalhado 
no Ofício-Circular/CVM/SEP/N°
02/2016.

A participação nos resultados 
dos administradores é 
distribuída a critério do 
Conselho de Administração, 
conforme art. 24 do Estatuto 
Social, em função do 
desempenho da companhia, 
verificado a cada três anos, de 
acordo com os critérios do 
programa de Remuneração 
Variável de Longo Prazo 
(parcela “C” do item 13.1 “b” 
acima). Essa participação não 
está incluída na remuneração 
global dos administradores 
aprovada anualmente.O número 
de membros de cada órgão foi 
apurado de forma a 
corresponder à média anual do 
número de membros de cada 
órgão aferido mensalmente, 
com duas casas decimais, 
conforme detalhado no Ofício-
Circular/CVM/SEP/N°02/2016.

Nº de membros remunerados 5,00 3,25 8,25

Benefícios direto e indireto 153.688,62 187.409,60 341.098,22

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 1.881.664,16 3.141.725,15 5.023.389,31

Total da remuneração 3.278.611,12 5.468.821,66 8.747.432,78

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2015 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

 

 

 

13.3 Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social 
corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal: 
  
O número de membros de cada órgão foi apurado de forma a corresponder à média anual do número de membros de cada órgão 

aferido mensalmente, com duas casas decimais, conforme detalhado no Ofício-Circular/CVM/SEP/N°02/2018. 

Não há conselho fiscal constituído. 

Remuneração variável – exercício social encerrado em 31.12.2015 

(em R$, exceto número de membros)  
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 
Total 

Número total de membros 5,00 3,25 8,25 

Número de membros remunerados 5,00 3,25 8,25 

Bônus    

Valor mínimo previsto no plano de remuneração n/a n/a n/a 

Valor máximo previsto no plano de remuneração 1.742.342,40 3.330.849,60 5.073.192,00 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas 

fossem atingidas 

1.161.561,60 2.220.566,40 3.382.128,00 

Valor efetivamente reconhecido  846.505,51 1.476.773,02 2.323.278,53 

Participação nos resultados    

Valor mínimo previsto no plano de remuneração n/a n/a n/a 

Valor máximo previsto no plano de remuneração n/a n/a n/a 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas 

fossem atingidas 

87.000,00 162.000,00 249.000,00 

Valor efetivamente reconhecido  20.420,00 34.568,86 54.988,86 

 

 

Remuneração variável – exercício social encerrado em 2016  

(em R$, exceto número de membros)  
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 
Total 

Número total de membros 5,33 3,00 8,33 

Número de membros remunerados 5,33 3,00 8,33 

Bônus    

Valor mínimo previsto no plano de remuneração n/a n/a n/a 

Valor máximo previsto no plano de remuneração 1.867.450,41 3.086.184,59 4.953.634,99 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas 

sejam atingidas 

1.244.966,94 2.057.456,39 3.302.423,33 

Valor efetivamente reconhecido  545.513,37 896.223,53 1.441.736,90 

Participação nos resultados    

Valor mínimo previsto no plano de remuneração n/a n/a n/a 

Valor máximo previsto no plano de remuneração n/a n/a n/a 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas 

sejam atingidas 

948.000,00 1.527.000,00 2.475.000,00 

Valor efetivamente reconhecido  0,00 0,00 0,00 
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

 

 

 

Remuneração variável – exercício social encerrado em 31.12.2017  

(em R$, exceto número de membros)  
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 
Total 

Número total de membros 5,00 2,75 7,75 

Número de membros remunerados 5,00 2,75 7,75 

Bônus    

Valor mínimo previsto no plano de remuneração n/a n/a n/a 

Valor máximo previsto no plano de remuneração 1.905.049,63 3.238.736,79 5.143.786,42 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas 

fossem atingidas 

1.270.033,08 2.159.157,86 3.429.190,94 

Valor efetivamente reconhecido  6.012.475,00 1.845.659,40 7.858.134,40 

Participação nos resultados    

Valor mínimo previsto no plano de remuneração n/a n/a n/a 

Valor máximo previsto no plano de remuneração n/a n/a n/a 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas 

fossem atingidas 

0,00 0,00 0,00 

Valor efetivamente reconhecido  0,00 0,00 0,00 

 

Remuneração variável – previsto para o exercício social de 2018  

(em R$, exceto número de membros)  
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 
Total 

Número total de membros 5,00 5,00 10,00 

Número de membros remunerados 5,00 5,00 10,00 

Bônus    

Valor mínimo previsto no plano de remuneração n/a n/a n/a 

Valor máximo previsto no plano de remuneração 3.473.320,27 1.846.616,75 5.319.937,02 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas 

sejam atingidas 

2.315.546,85 1.231.077,83 3.546.624,68 

Participação nos resultados    

Valor mínimo previsto no plano de remuneração n/a n/a n/a 

Valor máximo previsto no plano de remuneração n/a n/a n/a 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas 

sejam atingidas 

0,00 0,00 0,00 
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

 

 

 

13.4 Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, 
em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social corrente, descrever: a) termos e condições gerais; 
b) principais objetivos do plano; c) forma como o plano contribui para esses objetivos; d) como o plano se insere na 
política de remuneração do emissor; e) como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, 
médio e longo prazo; f) número máximo de ações abrangidas; g) número máximo de opções a serem outorgadas; h) 
condições de aquisição de ações; i) critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício; j) critérios para fixação do 
prazo de exercício; k) forma de liquidação; l) restrições à transferência das ações; m) critérios e eventos que, quando 
verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano; n) efeitos da saída do administrador dos órgãos 
da Companhia sobre seus direitos previstos no plano de remuneração baseado em ações 
 
Não há plano de remuneração baseado em ações para o conselho de administração e para a diretoria estatutária em vigor no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 ou previsto para o exercício social corrente (2018). 
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária

 

 

 

13.5 Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à 
prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária, elaborar tabela com o 
seguinte conteúdo: a) órgão; b) número de membros; c) número de membros remunerados; d) em relação a cada outorga 
de opções de compra de ações: i) data de outorga, ii) quantidade de opções outorgadas, iii) prazo para que as opções se 
tornem exercíveis, iv) prazo máximo para exercício das opções, v) prazo de restrição à transferência das ações, vi) preço 
médio ponderado de exercício de cada um dos seguintes grupos de opções: em aberto no início do exercício social, 
perdidas durante o exercício social, exercidas durante o exercício social, expiradas durante o exercício social; e) valor 
justo das opções na data de outorga; f) diluição potencial em caso de exercício de todas as opções outorgadas 
 
Não houve remuneração baseada em ações para o conselho de administração e diretoria estatutária reconhecida nos exercícios 

sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017.  
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária

 

 

 

13.6 Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao final do último 
exercício social, elaborar tabela com o seguinte conteúdo: a) órgão; b) número de membros; c) número de membros 
remunerados; d) em relação às opções ainda não exercíveis: i) quantidade; ii) data em que se tornarão exercíveis; iii) 
prazo máximo para exercício das opções; iv) prazo de restrição à transferência das ações; v) preço médio ponderado de 
exercício; vi) valor justo das opções no último dia do exercício social; e) em relação às opções exercíveis: i) quantidade; 
ii) prazo máximo para exercício das opções; iii) prazo de restrição à transferência das ações; iv) preço médio ponderado 
de exercício; v) valor justo das opções no último dia do exercício social; vi) valor justo do total das opções no último dia 
do exercício social. 
 
Não havia opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao final do exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2017.  
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária

 

 

 

13.7 Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de 
administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais, elaborar tabela com o seguinte conteúdo: a) 
órgão; b) número de membros; c) número de membros remunerados; d) em relação às opções exercidas informar: i) 
número de ações; ii) preço médio ponderado de exercício; iii) valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor 
de mercado das ações relativas às opções exercidas; e) em relação às ações entregues informar: i) número de ações; ii) 
preço médio ponderado de aquisição; iii) valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado das 
ações adquiridas; 
 
Não há opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de administração e da 
diretoria estatutária nos exercícios sociais encerrados em 2015, 2016 e 2017. 
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções

 

 

 

13.8 Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a 
13.7, tal como a explicação do método de precificação do valor das ações e das opções, indicando, no mínimo: a) modelo 
de precificação; b) dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das 
ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre de 
risco; c) método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício antecipado; d) 
forma de determinação da volatilidade esperada; e) se alguma outra característica da opção foi incorporada na 
mensuração de seu valor justo 
 
Não houve remuneração baseada em ações para o conselho de administração e diretoria estatutária reconhecida nos exercícios 
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017. 
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão

 

 

 

13.9 Ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários 
conversíveis em ações ou cotas, emitidos pela Companhia, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades 
controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho 
fiscal, agrupados por órgão, na data de encerramento do último exercício social: 
 
As participações em ações, quotas e/ou outros valores mobiliários conversíveis, detidas pelos membros da administração da 
Companhia, direta ou indiretamente, agrupados por órgão, na data de encerramento do último exercício social, estão indicadas 
abaixo: 
 

 

Em 31.12.2017 Emissora - Participação direta

ON PN ON PN ON PN ON PN

Ações detidas pelo:

Conselho de Administração 451.756 440.060 128.951.673 7.968.061 6         -               66 -    

Diretoria Estatutária 672.491 271.000 -       -               -             -    

Em 31.12.2017

Cotas detidas pelo: -        

Conselho Administração -        3.974 -             3.055 1 -               

Diretoria Estatutária -                      -             -                       -       -               

Iraflor Comércio de Madeiras 

Ltda (controlada)

Irani Geração de Energia 

Sustentável Ltda (controlada)

Emissora - Participação indireta

Celulose Irani S.A. Celulose Irani S.A.

Irani Participações S.A. 

(controladora direta)

Habitasul Florestal 

S.A. (controlada)

HGE S.A. (controlada)
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários

 

 

 

13.10 Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de administração e aos 
diretores estatutários, fornecer as seguintes informações em forma de tabela: a) órgão; b) número de membros; c) 
número de membros remunerados; d) nome do plano; e) quantidade de administradores que reúnem as condições para 
se aposentar; f) condições para se aposentar antecipadamente; g) valor atualizado das contribuições acumuladas no 
plano de previdência até o encerramento do último exercício social, descontada a parcela relativa a contribuições feitas 
diretamente pelos administradores; h) valor total acumulado das contribuições realizadas durante o último exercício 
social, descontada a parcela relativa a contribuições feitas diretamente pelos administradores; i) se há a possibilidade de 
resgate antecipado e quais as condições 
 
Não há planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de administração e/ou aos diretores estatutários. 
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Valor da menor 
remuneração(Reais)

1.464.098,72 1.166.566,21 1.225.561,24 31.226,36 20.986,56 19.830,08

Valor da maior 
remuneração(Reais)

1.625.848,46 1.924.041,03 2.110.356,75 6.499.144,13 2.196.261,50 2.357.040,54

Valor médio da 
remuneração(Reais)

1.782.325,06 1.425.912,49 1.478.740,85 1.663.267,14 513.657,92 576.371,66

Observação

Diretoria Estatutária Conselho de Administração

Valores anuais

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

Nº de membros 
remunerados

2,75 3,00 3,25 5,00 5,33 5,00

Nº de membros 2,75 3,00 3,25 5,00 5,33 5,00

31/12/2015 O número de membros de cada órgão foi apurado de forma a corresponder à média anual do número de membros de cada órgão aferido mensalmente, com duas casas decimais, conforme 
detalhado no Ofício-Circular/CVM/SEP/N°02/2016). Não há conselho fiscal constituído.O membro do conselho de administração e da diretoria que detém a maior remuneração individual 
exerceu suas funções durante os 12 meses do exercício encerrado em 31.12.2015.

31/12/2016 O número de membros de cada órgão foi apurado de forma a corresponder à média anual do número de membros de cada órgão aferido mensalmente, com duas casas decimais, conforme 
detalhado no Ofício-Circular/CVM/SEP/N°01/2017). Não há conselho fiscal constituído. O membro do conselho de administração e da diretoria que detém a maior remuneração individual 
exerceu suas funções durante os 12 meses do exercício encerrado em 31.12.2016.

Diretoria Estatutária

31/12/2017 O número de membros de cada órgão foi apurado de forma a corresponder à média anual do número de membros de cada órgão aferido mensalmente, com duas casas decimais, conforme 
detalhado no Ofício-Circular/CVM/SEP/N°02/2018). Não há conselho fiscal constituído. O membro do conselho de administração e da diretoria que detém a maior remuneração individual 
exerceu suas funções durante os 12 meses do exercício encerrado em 31.12.2017.

31/12/2015 O número de membros de cada órgão foi apurado de forma a corresponder à média anual do número de membros de cada órgão aferido mensalmente, com duas casas decimais, conforme 
detalhado no Ofício-Circular/CVM/SEP/N°02/2016). Não há conselho fiscal constituído.O membro do conselho de administração e da diretoria que detém a maior remuneração individual 
exerceu suas funções durante os 12 meses do exercício encerrado em 31.12.2015.

31/12/2016 O número de membros de cada órgão foi apurado de forma a corresponder à média anual do número de membros de cada órgão aferido mensalmente, com duas casas decimais, conforme 
detalhado no Ofício-Circular/CVM/SEP/N°01/2017). Não há conselho fiscal constituído. O membro do conselho de administração e da diretoria que detém a maior remuneração individual 
exerceu suas funções durante os 12 meses do exercício encerrado em 31.12.2016.

Conselho de Administração

31/12/2017 O número de membros de cada órgão foi apurado de forma a corresponder à média anual do número de membros de cada órgão aferido mensalmente, com duas casas decimais, conforme 
detalhado no Ofício-Circular/CVM/SEP/N°02/2018). Não há conselho fiscal constituído. O membro do conselho de administração e da diretoria que detém a maior remuneração individual 
exerceu suas funções durante os 12 meses do exercício encerrado em 31.12.2017.

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria

 

 

 

13.12 Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem mecanismos de 
remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando 
quais as consequências financeiras para a Companhia 
 
Não há arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem mecanismo de remuneração ou 
indenização para os administradores em casos de destituição do cargo ou aposentadoria. 
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

 

 

 

13.13 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração total de cada órgão 
reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do 
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras 
contábeis que tratam desse assunto 
 

 

ORGÃO dez/17 dez/16 dez/15 

Diretoria Estatutária 26,40% 44,98% 43,91% 

Conselho de Administração 98,27% 95,57% 96,79% 

Conselho Fiscal Não há Não há Não há 
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam

 

 

 

13.14 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado da Companhia 
como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados 
por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou 
assessoria prestados. 
 
Não aplicável, visto que não houve valores reconhecidos no resultado do emissor como remuneração de membros do conselho 
de administração ou da diretoria estatutária por outra razão senão a função que ocupam.   
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de

controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

 

 

 

13.15  Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado de controladores, 
diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas da Companhia, como remuneração de 
membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, 
especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos 
 
Os valores abaixo foram pagos em decorrência de participações nos Conselhos de Administração e Diretorias Estatutárias das 

controladas da Companhia e também por participação nos Conselhos de Administração e Diretorias Estatutárias dos 

controladores diretos e indiretos da Companhia. 

Não há conselho fiscal constituído.  

Exercício social 2015 

(em R$) Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Total 

Controladas do emissor 

- - - 

Controladores diretos e indiretos do emissor 

378.000,00 - 378.000,00 

Sociedades sob controle comum 

- - - 

 

Exercício social 2016 

(em R$) Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Total 

Controladas do emissor 

- - - 

Controladores diretos e indiretos do emissor 

378.000,00 - 378.000,00 

Sociedades sob controle comum 

- - - 

 

Exercício social 2017 

(em R$) Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Total 

Controladas do emissor 

- - - 

Controladores diretos e indiretos do emissor 

378.000,00 - 378.000,00 

Sociedades sob controle comum 

- - - 

Observação: Esta remuneração refere-se a honorários e participação dos administradores. Os administradores que recebem a 
remuneração participam do Conselho de Administração e também da Diretoria Estatutária do emissor, para não haver duplicidade 
de informações, a remuneração recebida nas Controladas e nos Controladores está sendo considerada no Conselho de 
Administração. 
 
 
 
 
 

PÁGINA: 216 de 316

Formulário de Referência - 2018 - CELULOSE IRANI S.A. Versão : 4



13.16 - Outras informações relevantes

 
 

13.16 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes    
 
Todas as informações relevantes a respeito da remuneração dos Administradores da Companhia foram divulgadas nos itens 
acima. 
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

 

 

 

14. RECURSOS HUMANOS  
 
14.1 Descrever os recursos humanos do emissor, fornecendo as seguintes informações: 
 
a) Número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização geográfica) da 
Companhia, individualmente.  
 
 Quantidade de funcionários 
Grupo Localização Geográfica 2015 2016 2017 

Escritório Administrativo, 
Financeiro e de Relações 
com Investidores e Matriz 

Escritório RS – Porto Alegre  
42 39 37 

Escritório SC – Joaçaba  66 61 63 

Escritório SC – Joaçaba (atuação 
Campina da Alegria)  

65 53 56 

Fabricação de chapas e 
caixas de papelão 
ondulado 

Embalagem SC – Campina da Alegria 316 308 306 

Fabricação de papel para 
embalagens 

Papel SC – Campina da Alegria 749 735 795 

Fabricação de papel para 
embalagens (arrendada 
em março de 2013) 

Papel MG – Santa Luzia 183 163 164 

Escritório Comercial 
Escritório SP – Berrini - - - 

Fabricação de chapas e 
caixas de papelão 
ondulado. 

Embalagem SP – Indaiatuba 373 361 367 

Produção de breu e 
terebintina, a partir da 
extração de resina natural. 

Resina RS – Balneário Pinhal 72 77 79 

Fabricação de chapas e 
caixas de papelão 
ondulado 

Embalagem SP – Vila Maria 408 390 384 

Fabricação de chapas e 
caixas de papelão 
ondulado 

Embalagem SP (São Roberto) – Vila 
Maria* 

- - - 

Produção de madeira e 
extração de resina 

Habitasul Florestal – Balneário Pinhal 287 285 262 

Escritório Comercial - 
Exportação 

Trading – Porto Alegre - - - 

Total 2.561 2.472 2.513 

 
 
b) Número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização geográfica) da 
Companhia, individualmente 
 

 Quantidade de funcionários 
Grupo Localização Geográfica 2015 2016 2017 

Escritório Administrativo, 
Financeiro e de Relações 
com Investidores e Matriz 

Escritório RS – Porto Alegre 
8 9 11 

Escritório SC – Joaçaba 
8 5 5 

Fabricação de chapas e 
caixas de papelão ondulado 

Embalagem SC – Campina da Alegria 288 273 240 

Fabricação de papel para 
embalagens 

Papel SC – Campina da Alegria 292 346 430 
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

 

 

 

Fabricação de papel para 
embalagens 

Papel MG – Santa Luzia 38 50 48 

Fabricação de chapas e 
caixas de papelão 
ondulado. 

Embalagem SP – Indaiatuba 56 68 145 

Produção de breu e 
terebintina, a partir da 
extração de resina natural. 

Resina RS – Balneário Pinhal 20 16 19 

Fabricação de chapas e 
caixas de papelão ondulado 

Embalagem SP – Vila Maria 69 76 73 

Total 779 843 971 

 
c) Índice de rotatividade 
 

Índice de Rotatividade 

2015 2016 2017 
LOCALIZAÇÃO 
GEOGRÁFICA 

ATIVIDADE DESEMPENHADA 

7,25 

 
 
 
4,70 
 
 
 

 
 
 
7,00 
 

 
Escritório SC – Joaçaba 
Escritório SC – Campina da Alegria 
 
 

Escritório Administrativo, Financeiro e 
de Relações com Investidores. 

8,22 5,30 
 
10,34 
 

Escritório RS – Porto Alegre Matriz 

10,92 6,20 
 
9,44 
 

Papel SC – Campina da Alegria 
Fabricação de papel para embalagens 
e escritório comercial (SP) até 2013. 

14,42 7,80 
 
13,40 
 

Embalagem SC – Campina da Alegria 
Fabricação de chapas e caixas de 
papelão ondulado. 

14,73 13,30 
 
12,48 
 

Embalagem SP – Indaiatuba 
Fabricação de chapas e caixas de 
papelão ondulado. 

6,47 14,60 
 
18,87 
 

Resina RS – Balneário Pinhal 
Produção de breu e terebintina, a 
partir da extração de resina natural. 

4,93 5,00 
 
6,65 
 

Papel MG – Santa Luzia 
Fabricação de papel para 
embalagens. 

6,68 6,90 
6,52 
 

Embalagem SP – Vila Maria 
Fabricação de chapas e caixas de 
papelão ondulado. 

A partir de 2015 passou-se a avaliar o indicador dos escritórios em separado.  
 
Índice de Rotatividade Geral*: 
 
 2015 2016                2017 
Rotatividade Geral 10,30 9,30 10,68 

*incluindo as empresas controladas 
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos

 

 

 

14.2 Comentar qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números divulgados no item 14.1 acima 
 
A partir de janeiro/2015 os colaboradores da subsidiária Trading foram transferidos para Celulose Irani e passaram a compor o 
quadro da unidade Escritório RS – Porto Alegre. 
 
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, passamos a analisar o indicador de rotatividade dos escritórios de 
forma separada, garantindo melhor gestão dos resultados.  
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

 

 

 

14.3 Descrever as políticas de remuneração dos empregados do emissor, informando: 
 
a) política de salários e remuneração variável 
 
A Companhia busca uma prática de remuneração competitiva no mercado em que atua, pagando salários fixos compatíveis com a 
mediana do mercado e buscando diferenciação por meio de programas de remuneração variável mais agressivos. Os salários 
fixos são estabelecidos com base em pesquisas atualizadas periodicamente e corrigidas pelos índices das convenções coletivas. 
A evolução salarial fixa é obtida por meio do crescimento na estrutura da Companhia, ou seja, pelas promoções, sempre 
baseadas no desempenho atual e potencial do colaborador. Já a remuneração variável é composta em parte pelos resultados da 
Companhia e em parte pelo desempenho individual de cada colaborador, avaliado por programa específico de gestão de 
desempenho. 
 
b) política de benefícios 
 
A Companhia também busca ter uma estrutura de benefícios competitiva e em linha com as práticas do mercado onde está 
inserida. Os benefícios são estendidos a todos os colaboradores e alguns deles também aos dependentes diretos.  
 
São eles: 
 
- Restaurante Industrial, Conveniado ou Vale Refeição; 
- Cesta Básica ou Vale Alimentação; 
- Plano de Saúde – estendido aos dependentes; 
- Plano de Assistência odontológica – estendido aos dependentes; 
- Seguro de Vida – estendido aos dependentes; 
- Subsídio Educação; e 
- Vale Transporte. 
 
c) características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não-administradores, 
identificando: (i) Grupos de beneficiários, (ii) Condições para exercício, (iii) Preços de exercício, (iv) Prazos de exercício, 
(v) Quantidade de ações comprometidas pelo plano 
 
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017 não houve planos de remuneração baseados em 
ações para os empregados não-administradores. 
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos

 

 

 

14.4 Descrever as relações entre o emissor e sindicatos, indicando se houve paralisações e greves nos 3 últimos 
exercícios sociais 
 
Os sindicatos são considerados partes importantes entre os públicos de relacionamento da Companhia, razão pela qual busca 
constantemente manter relações de cordialidade e respeito, com vistas a ganhos mútuos de forma duradoura, conciliando os 
interesses de todas as partes envolvidas nas negociações coletivas. Diversas vezes por ano, a Companhia se reúne com os 
sindicatos representantes dos trabalhadores para discutir diversos acordos coletivos, como: bancos de horas, turnos de 
revezamento e horários de trabalho, convenções coletivas de trabalho, compensações de horas, programas de participação nos 
resultados entre outros menos frequentes, além das visitas de rotina e dos contatos telefônicos constantes onde são tratados 
assuntos rotineiros de trabalho. A Companhia se relaciona com os seguintes sindicatos profissionais: 
 
- Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Artefatos de Papel, Papelão e Cortiça de Joaçaba e região – SITIAPAPEL (SC); 
 
- Sindicato dos Papeleiros de Salto e Região (SP); 
 
- Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Artefatos de Papel, Papelão e Cortiça de São Paulo – SINTRAPEL; 
 
- Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Viamão (RS); 
 
- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Osório (RS); 
 
- Sindicato dos Trabalhadores nas Ind. Papel, Pap. Cort. Celulose Past de Mad. P/Papel Art. De Pap. de Santa Luzia – SINTIPEL 
(MG); e 
 
- Federação dos Trabalhadores Industriais Papel, Papelão, Cortiça do estado do Rio Grande do Sul. 
 
 
Em outubro de 2015 e dezembro de 2015, ocorreram paralisações na unidade Embalagem SP Indaiatuba da Companhia. Exceto 
por tais ocorrências, não houve greve ou paralisações em nenhuma das unidades da Companhia.      
 
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de  2016 e 2017 não houveram greve/paralisações em nenhuma das 
unidades da Companhia.  
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14.5 - Outras informações relevantes

 
 

14.5 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes    
 
Todas as informações relevantes a respeito de recursos humanos da Companhia foram divulgadas nos itens acima. 

PÁGINA: 223 de 316

Formulário de Referência - 2018 - CELULOSE IRANI S.A. Versão : 4



TOTAL 0 0,000000%

91.904.912/0001-43 Brasileira-RS Não Não 19/04/2012

EMPRESA RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

161.520 0,100000% 13.860 0,110000% 175.380 0,110000%

TOTAL 0 0,000000%

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

93.348.807 60,650000% 5.375.080 41,960000% 98.723.887 59,210000%

IRANI PARTICIPACOES S/A

86.861.515/0001-00 Brasileira-RS Não Sim 29/03/2018

Não

TOTAL 0 0,000000%

03.078.261/0001-12 Brasileira-RS Não Não 14/03/2014

HABITASUL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

25.499.220 16,570000% 2.005.160 15,650000% 27.504.380 16,500000%

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL

153.909.975 100,000000% 12.810.260 100,000000% 166.720.235 100,000000%

TOTAL 0 0,000000%

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: 30/04/2013

24.000 0,020000% 2.352.100 18,360000% 2.376.100 1,430000%

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

TOTAL 0 0,000000%

OUTROS

14.987.888 9,740000% 1.875.500 14,640000% 16.863.388 10,110000%

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

TOTAL 0 0,000000%

87.762.563/0001-03 Brasileira-RS Não Sim 29/12/2017

Companhia Habitasul de Participações

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

19.888.540 12,920000% 1.188.560 9,280000% 21.077.100 12,640000%

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL

3.152.764 100,000000 5.980.923 100,000000 9.133.687 100,000000

OUTROS

2 0,000000 3.832.378 64,080000 3.832.380 41,960000

TOTAL 0 0,000000

92.752.377/0001-15 Brasileira-RS Não Sim 31/12/2012

COMPANHIA COMERCIAL DE IMOVEIS

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.152.762 100,000000 2.148.545 35,920000 5.301.307 58,040000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Companhia Habitasul de Participações 87.762.563/0001-03

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

7.716 100,000000 0 0,000000 7.716 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0.000000

03.078.261/0001-12 Brasileira-RS Não Não 14/03/2014

HABITASUL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

7.714 99,980000 0 0,000000 7.714 99,980000

TOTAL 0 0.000000

87.762.563/0001-03 Brasileira-RS Não Não 29/12/2017

Companhia Habitasul de Participações

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2 0,020000 0 0,000000 2 0,020000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

EMPRESA RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA 91.904.912/0001-43

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

42.473 100,000000 0 0,000000 42.473 100,000000

OUTROS

4 0,020000 0 0,000000 4 0,020000

TOTAL 0 0.000000

87.762.563/0001-03 Brasileira-RS Não Sim 29/12/2017

Companhia Habitasul de Participações

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

42.469 99,980000 0 0,000000 42.469 99,980000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

HABITASUL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A 03.078.261/0001-12

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL 0 0,000000

91.904.912/0001-43 Brasileira-RS Não Não 21/05/2013

EMPRESA RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,170000 12 12,250000 13 1,820000

TOTAL 0 0,000000

87.762.563/0001-03 Brasileira-RS Não Não 29/12/2017

Companhia Habitasul de Participações

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

112 18,090000 49 50,000000 161 22,450000

TOTAL 0 0,000000

92.752.377/0001-15 Brasileira-RS Não Sim 06/02/2015

COMPANHIA COMERCIAL DE IMOVEIS

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

466 75,280000 4 4,080000 470 65,550000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

IRANI PARTICIPACOES S/A 86.861.515/0001-00

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

619 100,000000 98 100,000000 717 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0,000000

03.078.261/0001-12 Brasileira-RS Não Não 14/03/2014

HABITASUL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

40 6,460000 33 33,670000 73 10,180000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

IRANI PARTICIPACOES S/A 86.861.515/0001-00

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 230 de 316
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TOTAL

480.057 100,000000 758.800 100,000000 1.238.857 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0,000000

87.409.280/0001-74 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

ED - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000 278.743 36,730000 278.743 22,500000

TOTAL 0 0,000000

87.367.009/0001-13 Brasileira-RS Não Sim 31/12/2012

DP REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

480.057 100,000000 480.057 63,270000 960.114 77,500000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

COMPANHIA COMERCIAL DE IMOVEIS 92.752.377/0001-15

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 231 de 316
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TOTAL

480.057 100,000000 758.800 100,000000 1.238.857 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0,000000

87.409.280/0001-74 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

ED - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000 278.743 36,730000 278.743 22,500000

TOTAL 0 0,000000

87.367.009/0001-13 Brasileira-RS Não Sim 31/12/2012

DP REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

480.057 100,000000 480.057 63,270000 960.114 77,500000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

COMPANHIA COMERCIAL DE IMOVEIS 92.752.377/0001-15

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 232 de 316
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TOTAL

3.152.764 100,000000 5.980.923 100,000000 9.133.687 100,000000

OUTROS

2 0,000000 3.832.378 64,080000 3.832.380 41,960000

TOTAL 0 0,000000

92.752.377/0001-15 Brasileira-RS Não Sim 31/12/2012

COMPANHIA COMERCIAL DE IMOVEIS

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.152.762 100,000000 2.148.545 35,920000 5.301.307 58,040000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Companhia Habitasul de Participações 87.762.563/0001-03

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 233 de 316
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TOTAL

3.152.764 100,000000 5.980.923 100,000000 9.133.687 100,000000

OUTROS

2 0,000000 3.832.378 64,080000 3.832.380 41,960000

TOTAL 0 0,000000

92.752.377/0001-15 Brasileira-RS Não Sim 31/12/2012

COMPANHIA COMERCIAL DE IMOVEIS

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.152.762 100,000000 2.148.545 35,920000 5.301.307 58,040000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Companhia Habitasul de Participações 87.762.563/0001-03

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 234 de 316
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TOTAL

3.152.764 100,000000 5.980.923 100,000000 9.133.687 100,000000

OUTROS

2 0,000000 3.832.378 64,080000 3.832.380 41,960000

TOTAL 0 0,000000

92.752.377/0001-15 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

COMPANHIA COMERCIAL DE IMOVEIS

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.152.762 100,000000 2.148.545 35,920000 5.301.307 58,040000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Companhia Habitasul de Participações 87.762.563/0001-03

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 235 de 316
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TOTAL

7.716 100,000000 0 0,000000 7.716 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0.000000

03.078.261/0001-12 Brasileira-RS Não Sim 14/03/2014

HABITASUL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

7.714 99,980000 0 0,000000 7.714 99,980000

TOTAL 0 0.000000

87.762.563/0001-03 Brasileira-RS Não Não 29/12/2017

Companhia Habitasul de Participações

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2 0,020000 0 0,000000 2 0,020000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

EMPRESA RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA 91.904.912/0001-43

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 236 de 316
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TOTAL

42.473 100,000000 0 0,000000 42.473 100,000000

OUTROS

4 0,020000 0 0,000000 4 0,020000

TOTAL 0 0.000000

87.762.563/0001-03 Brasileira-RS Não Sim 29/12/2017

Companhia Habitasul de Participações

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

42.469 99,980000 0 0,000000 42.469 99,980000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

HABITASUL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A 03.078.261/0001-12

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 237 de 316
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TOTAL

42.473 100,000000 0 0,000000 42.473 100,000000

OUTROS

4 0,020000 0 0,000000 4 0,020000

TOTAL 0 0.000000

87.762.563/0001-03 Brasileira-RS Não Não 29/12/2017

Companhia Habitasul de Participações

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

42.469 99,980000 0 0,000000 42.469 99,980000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

HABITASUL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A 03.078.261/0001-12

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 238 de 316
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TOTAL

480.057 100,000000 758.800 100,000000 1.238.857 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0,000000

87.409.280/0001-74 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

ED - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000 278.743 36,730000 278.743 22,500000

TOTAL 0 0,000000

87.367.009/0001-13 Brasileira-RS Não Sim 31/12/2012

DP REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

480.057 100,000000 480.057 63,270000 960.114 77,500000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

COMPANHIA COMERCIAL DE IMOVEIS 92.752.377/0001-15

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 239 de 316
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TOTAL

480.057 100,000000 758.800 100,000000 1.238.857 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0,000000

87.409.280/0001-74 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

ED - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000 278.743 36,730000 278.743 22,500000

TOTAL 0 0,000000

87.367.009/0001-13 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

DP REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

480.057 100,000000 480.057 63,270000 960.114 77,500000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

COMPANHIA COMERCIAL DE IMOVEIS 92.752.377/0001-15

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 240 de 316
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TOTAL

480.057 100,000000 758.800 100,000000 1.238.857 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0,000000

87.409.280/0001-74 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

ED - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000 278.743 36,730000 278.743 22,500000

TOTAL 0 0,000000

87.367.009/0001-13 Brasileira-RS Não Sim 31/12/2012

DP REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

480.057 100,000000 480.057 63,270000 960.114 77,500000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

COMPANHIA COMERCIAL DE IMOVEIS 92.752.377/0001-15

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 241 de 316
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TOTAL

3.152.764 100,000000 5.980.923 100,000000 9.133.687 100,000000

OUTROS

2 0,000000 3.832.378 64,080000 3.832.380 41,960000

TOTAL 0 0,000000

92.752.377/0001-15 Brasileira-RS Não Sim 31/12/2012

COMPANHIA COMERCIAL DE IMOVEIS

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.152.762 100,000000 2.148.545 35,920000 5.301.307 58,040000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Companhia Habitasul de Participações 87.762.563/0001-03

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 242 de 316
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TOTAL

3.152.764 100,000000 5.980.923 100,000000 9.133.687 100,000000

OUTROS

2 0,000000 3.832.378 64,080000 3.832.380 41,960000

TOTAL 0 0,000000

92.752.377/0001-15 Brasileira-RS Não Sim 31/12/2012

COMPANHIA COMERCIAL DE IMOVEIS

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.152.762 100,000000 2.148.545 35,920000 5.301.307 58,040000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Companhia Habitasul de Participações 87.762.563/0001-03

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 243 de 316
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TOTAL

3.152.764 100,000000 5.980.923 100,000000 9.133.687 100,000000

OUTROS

2 0,000000 3.832.378 64,080000 3.832.380 41,960000

TOTAL 0 0,000000

92.752.377/0001-15 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

COMPANHIA COMERCIAL DE IMOVEIS

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.152.762 100,000000 2.148.545 35,920000 5.301.307 58,040000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Companhia Habitasul de Participações 87.762.563/0001-03

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 244 de 316
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TOTAL

77.186 100,000000 0 0,000000 77.186 100,000000

TOTAL 0 0.000000

432.252.410-91 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

Pericles Pereira Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,010000 0 0,000000 1 0,010000

TOTAL 0 0.000000

000.548.360-34 Brasileira-RS Não Sim 31/12/2012

Pericles de Freitas Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

77.185 99,990000 0 0,000000 77.185 99,990000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

DP REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA 87.367.009/0001-13

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 245 de 316
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TOTAL

77.186 100,000000 0 0,000000 77.186 100,000000

TOTAL 0 0.000000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,010000 0 0,000000 1 0,010000

Pericles Pereira Druck

432.252.410-91 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

Não

TOTAL 0 0.000000

000.548.360-34 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

Pericles de Freitas Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

77.185 99,990000 0 0,000000 77.185 99,990000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

DP REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA 87.367.009/0001-13

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 246 de 316
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TOTAL

3.270.260 100,000000 0 0,000000 3.270.260 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0.000000

439.051.370-20 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

Nara Maria Oliveira Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

30.852 0,950000 0 0,000000 30.852 0,950000

TOTAL 0 0.000000

032.111.427-20 Brasileira-RS Não Sim 31/12/2012

Eurito de Freitas Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.239.408 99,050000 0 0,000000 3.239.408 99,050000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

ED - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 87.409.280/0001-74

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 247 de 316
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TOTAL

3.270.260 100,000000 0 0,000000 3.270.260 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0.000000

439.051.370-20 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

Nara Maria Oliveira Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

30.852 0,950000 0 0,000000 30.852 0,950000

TOTAL 0 0.000000

032.111.427-20 Brasileira-RS Não Sim 31/12/2012

Eurito de Freitas Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.239.408 99,050000 0 0,000000 3.239.408 99,050000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

ED - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 87.409.280/0001-74

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 248 de 316
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TOTAL

42.473 100,000000 0 0,000000 42.473 100,000000

OUTROS

4 0,020000 0 0,000000 4 0,020000

TOTAL 0 0.000000

87.762.563/0001-03 Brasileira-RS Não Sim 29/12/2017

Companhia Habitasul de Participações

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

42.469 99,980000 0 0,000000 42.469 99,980000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

HABITASUL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A 03.078.261/0001-12

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 249 de 316

Formulário de Referência - 2018 - CELULOSE IRANI S.A. Versão : 4



TOTAL

480.057 100,000000 758.800 100,000000 1.238.857 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0,000000

87.409.280/0001-74 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

ED - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000 278.743 36,730000 278.743 22,500000

TOTAL 0 0,000000

87.367.009/0001-13 Brasileira-RS Não Sim 31/12/2012

DP REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

480.057 100,000000 480.057 63,270000 960.114 77,500000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

COMPANHIA COMERCIAL DE IMOVEIS 92.752.377/0001-15

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 250 de 316

Formulário de Referência - 2018 - CELULOSE IRANI S.A. Versão : 4



TOTAL

480.057 100,000000 758.800 100,000000 1.238.857 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0,000000

87.409.280/0001-74 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

ED - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000 278.743 36,730000 278.743 22,500000

TOTAL 0 0,000000

87.367.009/0001-13 Brasileira-RS Não Sim 31/12/2012

DP REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

480.057 100,000000 480.057 63,270000 960.114 77,500000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

COMPANHIA COMERCIAL DE IMOVEIS 92.752.377/0001-15

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 251 de 316

Formulário de Referência - 2018 - CELULOSE IRANI S.A. Versão : 4



TOTAL

480.057 100,000000 758.800 100,000000 1.238.857 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0,000000

87.409.280/0001-74 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

ED - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000 278.743 36,730000 278.743 22,500000

TOTAL 0 0,000000

87.367.009/0001-13 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

DP REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

480.057 100,000000 480.057 63,270000 960.114 77,500000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

COMPANHIA COMERCIAL DE IMOVEIS 92.752.377/0001-15

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 252 de 316
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TOTAL

3.152.764 100,000000 5.980.923 100,000000 9.133.687 100,000000

OUTROS

2 0,000000 3.832.378 64,080000 3.832.380 41,960000

TOTAL 0 0,000000

92.752.377/0001-15 Brasileira-RS Não Sim 31/12/2012

COMPANHIA COMERCIAL DE IMOVEIS

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.152.762 100,000000 2.148.545 35,920000 5.301.307 58,040000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Companhia Habitasul de Participações 87.762.563/0001-03

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 253 de 316
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TOTAL

77.186 100,000000 0 0,000000 77.186 100,000000

TOTAL 0 0.000000

432.252.410-91 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

Pericles Pereira Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,010000 0 0,000000 1 0,010000

TOTAL 0 0.000000

000.548.360-34 Brasileira-RS Não Sim 31/12/2012

Pericles de Freitas Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

77.185 99,990000 0 0,000000 77.185 99,990000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

DP REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA 87.367.009/0001-13

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 254 de 316
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TOTAL

77.186 100,000000 0 0,000000 77.186 100,000000

TOTAL 0 0.000000

432.252.410-91 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

Pericles Pereira Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,010000 0 0,000000 1 0,010000

TOTAL 0 0.000000

000.548.360-34 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

Pericles de Freitas Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

77.185 99,990000 0 0,000000 77.185 99,990000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

DP REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA 87.367.009/0001-13

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 255 de 316
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TOTAL

77.186 100,000000 0 0,000000 77.186 100,000000

TOTAL 0 0.000000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,010000 0 0,000000 1 0,010000

Pericles Pereira Druck

432.252.410-91 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

Não

TOTAL 0 0.000000

000.548.360-34 Brasileira-RS Não Sim 31/12/2012

Pericles de Freitas Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

77.185 99,990000 0 0,000000 77.185 99,990000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

DP REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA 87.367.009/0001-13

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 256 de 316
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TOTAL

3.270.260 100,000000 0 0,000000 3.270.260 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0.000000

439.051.370-20 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

Nara Maria Oliveira Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

30.852 0,950000 0 0,000000 30.852 0,950000

TOTAL 0 0.000000

032.111.427-20 Brasileira-RS Não Sim 31/12/2012

Eurito de Freitas Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.239.408 99,050000 0 0,000000 3.239.408 99,050000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

ED - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 87.409.280/0001-74

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 257 de 316
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TOTAL

3.270.260 100,000000 0 0,000000 3.270.260 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0.000000

439.051.370-20 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

Nara Maria Oliveira Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

30.852 0,950000 0 0,000000 30.852 0,950000

TOTAL 0 0.000000

032.111.427-20 Brasileira-RS Não Sim 31/12/2012

Eurito de Freitas Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.239.408 99,050000 0 0,000000 3.239.408 99,050000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

ED - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 87.409.280/0001-74

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 258 de 316
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TOTAL

3.270.260 100,000000 0 0,000000 3.270.260 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0.000000

439.051.370-20 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

Nara Maria Oliveira Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

30.852 0,950000 0 0,000000 30.852 0,950000

TOTAL 0 0.000000

032.111.427-20 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

Eurito de Freitas Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.239.408 99,050000 0 0,000000 3.239.408 99,050000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

ED - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 87.409.280/0001-74

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 259 de 316
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TOTAL

480.057 100,000000 758.800 100,000000 1.238.857 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0,000000

87.409.280/0001-74 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

ED - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000 278.743 36,730000 278.743 22,500000

TOTAL 0 0,000000

87.367.009/0001-13 Brasileira-RS Não Sim 31/12/2012

DP REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

480.057 100,000000 480.057 63,270000 960.114 77,500000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

COMPANHIA COMERCIAL DE IMOVEIS 92.752.377/0001-15

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 260 de 316
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TOTAL

77.186 100,000000 0 0,000000 77.186 100,000000

TOTAL 0 0.000000

432.252.410-91 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

Pericles Pereira Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,010000 0 0,000000 1 0,010000

TOTAL 0 0.000000

000.548.360-34 Brasileira-RS Não Sim 31/12/2012

Pericles de Freitas Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

77.185 99,990000 0 0,000000 77.185 99,990000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

DP REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA 87.367.009/0001-13

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 261 de 316
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TOTAL

77.186 100,000000 0 0,000000 77.186 100,000000

TOTAL 0 0.000000

432.252.410-91 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

Pericles Pereira Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,010000 0 0,000000 1 0,010000

TOTAL 0 0.000000

000.548.360-34 Brasileira-RS Não Sim 31/12/2012

Pericles de Freitas Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

77.185 99,990000 0 0,000000 77.185 99,990000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

DP REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA 87.367.009/0001-13

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 262 de 316
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TOTAL

77.186 100,000000 0 0,000000 77.186 100,000000

TOTAL 0 0.000000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,010000 0 0,000000 1 0,010000

Pericles Pereira Druck

432.252.410-91 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

Não

TOTAL 0 0.000000

000.548.360-34 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

Pericles de Freitas Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

77.185 99,990000 0 0,000000 77.185 99,990000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

DP REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA 87.367.009/0001-13

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 263 de 316
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TOTAL

3.270.260 100,000000 0 0,000000 3.270.260 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0.000000

439.051.370-20 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

Nara Maria Oliveira Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

30.852 0,950000 0 0,000000 30.852 0,950000

TOTAL 0 0.000000

032.111.427-20 Brasileira-RS Não Sim 31/12/2012

Eurito de Freitas Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.239.408 99,050000 0 0,000000 3.239.408 99,050000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

ED - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 87.409.280/0001-74

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 264 de 316
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TOTAL

3.270.260 100,000000 0 0,000000 3.270.260 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0.000000

439.051.370-20 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

Nara Maria Oliveira Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

30.852 0,950000 0 0,000000 30.852 0,950000

TOTAL 0 0.000000

032.111.427-20 Brasileira-RS Não Sim 31/12/2012

Eurito de Freitas Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.239.408 99,050000 0 0,000000 3.239.408 99,050000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

ED - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 87.409.280/0001-74

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

3.270.260 100,000000 0 0,000000 3.270.260 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0.000000

439.051.370-20 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

Nara Maria Oliveira Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

30.852 0,950000 0 0,000000 30.852 0,950000

TOTAL 0 0.000000

032.111.427-20 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

Eurito de Freitas Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.239.408 99,050000 0 0,000000 3.239.408 99,050000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

ED - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 87.409.280/0001-74

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

77.186 100,000000 0 0,000000 77.186 100,000000

TOTAL 0 0.000000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,010000 0 0,000000 1 0,010000

Pericles Pereira Druck

432.252.410-91 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

Não

TOTAL 0 0.000000

000.548.360-34 Brasileira-RS Não Sim 31/12/2012

Pericles de Freitas Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

77.185 99,990000 0 0,000000 77.185 99,990000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

DP REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA 87.367.009/0001-13

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 267 de 316
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TOTAL

3.270.260 100,000000 0 0,000000 3.270.260 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

439.051.370-20 Brasileira-RS Não Não 31/12/2012

Nara Maria Oliveira Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

30.852 0,950000 0 0,000000 30.852 0,950000

TOTAL 0 0.000000

032.111.427-20 Brasileira-RS Não Sim 31/12/2012

Eurito de Freitas Druck

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.239.408 99,050000 0 0,000000 3.239.408 99,050000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

ED - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 87.409.280/0001-74

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 268 de 316
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Total 15.028.261 9,010000%

Ações em circulação correspondente a  todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele 
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Ações em Circulação

Quantidade preferenciais (Unidades) 1.164.440 9,090000%

Quantidade ordinárias (Unidades) 13.863.821 9,010000%

Quantidade acionistas pessoa física 
(Unidades)

611

Data da última assembleia / Data da 
última alteração

30/04/2018

Quantidade acionistas pessoa jurídica 
(Unidades)

41

Quantidade investidores institucionais 
(Unidades)

0

15.3 - Distribuição de capital
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

 

 

 

15.5. Com relação a qualquer acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja parte, 
regulando o exercício do direito de voto ou a transferência de ações de emissão do emissor, indicar: (a) partes, (b) data de 
celebração, (c) prazo de vigência, (d) descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de controle, (e) 
descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores, membros de comitês estatutários ou pessoas que assumam 
posições gerenciais, (f) descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las, (g) descrição 
das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do conselho de administração ou de outros órgãos de 
fiscalização e controle. 
 
Não há acordo de acionistas que regule o exercício do direito de voto ou a transferência de ações de emissão da Companhia. 
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor

 

 

 

15.6. Indicar alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e administradores do 
emissor nos últimos 3 exercícios sociais: 
 
Não houve alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e administradores nos últimos 3 exercícios 
sociais.   
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15.7 - Principais operações societárias

 

 

 

15.7. Descrever as principais operações societárias ocorridas no grupo que tenham tido efeito relevante para o emissor, 
tais como incorporações, fusões, cisões, incorporações de ações, alienações e aquisições de controle societário, 
aquisições e alienações de ativos importantes, indicando, quando envolver o emissor ou qualquer de suas controladas e 
coligadas: a) evento; b) principais condições do negócio; c) sociedades envolvidas; d) efeitos resultantes da operação no quadro 
acionário, especialmente, sobre a participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos 
administradores do emissor; e) quadro societário antes e depois da operação; f) mecanismos utilizados para garantir o tratamento 
equitativo entre os acionistas 
 
Com relação às operações envolvendo controladores diretores e indiretos, a controladora indireta da Celulose Irani S.A., CCI 
(Companhia Comercial de Imóveis), holding das empresas do Grupo Habitasul, com sede em Porto Alegre – RS, concluiu em 29 
de janeiro de 2013 a aquisição da totalidade das ações da Indústria de Papel e Papelão São Roberto S.A., tradicional empresa do 
setor de papelão ondulado do Brasil, com sede em São Paulo – SP, bem como de unidades industriais instaladas em São Paulo 
(SP) e Santa Luzia (MG), através de sua subsidiária integral Wave Participações S.A. A aquisição se alinha à estratégia do Grupo 
Habitasul de ampliar a sua presença no segmento industrial de papel e embalagem do País, onde já atua a Companhia. 
Somadas, a São Roberto e a Companhia terão aproximadamente 7,3% do market share de papelão ondulado do Brasil. 
 
As referidas variações não alteram a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia. 
 
Exercício social 2017 

a) Evento Transferência de valores para a controlada Habitasul Florestal 
S/A como adiantamento para futuro aumento de capital. 

b) Principais Condições do Negócio Valor: R$ 20.098 mil 
Forma de pagamento: Mediante adiantamento. 
Prazo de pagamento: Mediante adiantamento. 
Cláusulas suspensivas: Não há 
Acordos regulando direito de voto: Não há 
Pendência de aprovação por órgãos reguladores: Não há 

c) Sociedades Envolvidas Celulose Irani S.A. e Habitasul Florestal S.A. 
d) Efeitos Resultantes da Operação no Quadro 
Societário 

Não há 

e) Quadro Societário antes e depois da Operação Habitasul Florestal S.A. Antes  Depois 
N° de ações 18.571.923  18.571.923 

 

f) Mecanismos utilizados para garantir o tratamento 
equitativo entre os acionistas 

Não aplicável, tendo em vista que a operação não interferiu 
na relação da Companhia com seus acionistas e também não 
trouxe conflitos entre os acionistas. 

 

a) Evento Redução de capital. 
b) Principais Condições do Negócio Valor: R$ 36.998 mil. 

Forma de pagamento: em moeda e em compensação de 
créditos. 
Prazo de pagamento: Mediante redução. 
Cláusulas suspensivas: Não há 
Acordos regulando direito de voto: Não há 
Pendência de aprovação por órgãos reguladores: Não há 

c) Sociedades Envolvidas Celulose Irani S.A. e Iraflor Comércio de Madeiras Ltda 
d) Efeitos Resultantes da Operação no Quadro 
Societário 

Não há 

e) Quadro Societário antes e depois da Operação Iraflor Comércio de 
Madeiras Ltda 

Antes  Depois 

N° de quotas 93.140.204  56.140.204 
 

 
f) Mecanismos utilizados para garantir o tratamento 
equitativo entre os acionistas 

 
Não aplicável, tendo em vista que a operação não interferiu na 
relação da Companhia com seus acionistas e também não trouxe 
conflitos entre os acionistas. 

 
a) Evento Transferência de florestas plantadas para a controlada Iraflor 

Comércio de Madeiras Ltda como meio de integralização de 
capital. 

b) Principais Condições do Negócio Valor: R$ 7.896 mil. 
Forma de pagamento: Através de aporte de florestas 
plantadas. 
Prazo de pagamento: Mediante aporte. 
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15.7 - Principais operações societárias

 

 

 

Cláusulas suspensivas: Não há 
Acordos regulando direito de voto: Não há 
Pendência de aprovação por órgãos reguladores: Não há 

c) Sociedades Envolvidas Celulose Irani S.A. e Iraflor Comércio de Madeiras Ltda 
d) Efeitos Resultantes da Operação no Quadro 
Societário 

Não há 

e) Quadro Societário antes e depois da Operação Iraflor Comércio de 
Madeiras Ltda 

Antes  Depois 

N° de quotas 56.140.204 64.036.443 
 

 
f) Mecanismos utilizados para garantir o tratamento 
equitativo entre os acionistas 

 
Não aplicável, tendo em vista que a operação não interferiu 
na relação da Companhia com seus acionistas e também não 
trouxe conflitos entre os acionistas. 

 
a) Evento Aporte de capital. 
b) Principais Condições do Negócio Valor: R$ 70 mil. 

Forma de pagamento: em moeda. 
Prazo de pagamento: Mediante aporte. 
Cláusulas suspensivas: Não há 
Acordos regulando direito de voto: Não há 
Pendência de aprovação por órgãos reguladores: Não há 

c) Sociedades Envolvidas Celulose Irani S.A. e Irani Geração de Energia Sustentável 
Ltda 

d) Efeitos Resultantes da Operação no Quadro 
Societário 

Não há 

e) Quadro Societário antes e depois da Operação Irani Geração de Energia 
Sustentável Ltda 

Antes  Depois 

N° de quotas 625.861 695.861 
 

 
f) Mecanismos utilizados para garantir o tratamento 
equitativo entre os acionistas 

 
Não aplicável, tendo em vista que a operação não interferiu 
na relação da Companhia com seus acionistas e também não 
trouxe conflitos entre os acionistas. 

 
 
Exercício social 2016 

a) Evento Capitalização de aumento para futuro aumento de capital  
b) Principais Condições do Negócio Valor: R$ 31.721 mil 

Forma de pagamento: adiantamento. 
Prazo de pagamento: Mediante aporte 
Cláusulas suspensivas: Não há 
Acordos regulando direito de voto: Não há 
Pendência de aprovação por órgãos reguladores: Não há 

c) Sociedades Envolvidas Celulose Irani S.A. e Habitasul Florestal S.A. 
d) Efeitos Resultantes da Operação no Quadro 
Societário 

Não há 

e) Quadro Societário antes e depois da Operação Habitasul Florestal S.A. Antes  Depois 
N° de ações 13.295.936  18.571.923 

 

f) Mecanismos utilizados para garantir o tratamento 
equitativo entre os acionistas 

Não aplicável, tendo em vista que a operação não interferiu 
na relação da Companhia com seus acionistas e também não 
trouxe conflitos entre os acionistas. 

 
 

a) Evento Redução de capital. 
b) Principais Condições do Negócio Valor: R$ 43.797 mil. 

Forma de pagamento: em moeda. 
Prazo de pagamento: Mediante redução. 
Cláusulas suspensivas: Não há 
Acordos regulando direito de voto: Não há 
Pendência de aprovação por órgãos reguladores: Não há 

c) Sociedades Envolvidas Celulose Irani S.A. e Iraflor Comércio de Madeiras Ltda 
d) Efeitos Resultantes da Operação no Quadro 
Societário 

Não há 
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15.7 - Principais operações societárias

 

 

 

e) Quadro Societário antes e depois da Operação Iraflor Comércio de 
Madeiras Ltda 

Antes  Depois 

N° de quotas 136.940.204  93.140.204 
 

 
f) Mecanismos utilizados para garantir o tratamento 
equitativo entre os acionistas 

 
Não aplicável, tendo em vista que a operação não interferiu 
na relação da Companhia com seus acionistas e também não 
trouxe conflitos entre os acionistas. 

 
Exercício social 2015  

a) Evento Transferência de florestas plantadas para a controlada Iraflor 
Comércio de Madeiras Ltda como meio de integralização de 
capital. 

b) Principais Condições do Negócio Valor: R$  25.118 mil 
Forma de pagamento: Através de aporte de florestas 
plantadas no valor de R$  25.118 mil. 
Prazo de pagamento: Mediante aporte 
Cláusulas suspensivas: Não há 
Acordos regulando direito de voto: Não há 
Pendência de aprovação por órgãos reguladores: Não há 

c) Sociedades Envolvidas Celulose Irani S.A. e Iraflor Comércio de Madeiras Ltda 
d) Efeitos Resultantes da Operação no Quadro 
Societário 

Não há 

e) Quadro Societário antes e depois da Operação Iraflor Com. Madeiras 
Ltda 

Antes  Depois 

N° de quotas  111.822.411  136.940.204 
 

 
f) Mecanismos utilizados para garantir o tratamento 
equitativo entre os acionistas 

 
Não aplicável, tendo em vista que a operação não interferiu 
na relação da Companhia com seus acionistas e também não 
trouxe conflitos entre os acionistas. 

 

a) Evento Transferência de valores para a controlada Habitasul Florestal 
S.A, como adiantamento para futuro aumento de capital  

b) Principais Condições do Negócio Valor: R$ 20.978 mil 
Forma de pagamento: em moeda 
Prazo de pagamento: Mediante adiantamento 
Cláusulas suspensivas: Não há 
Acordos regulando direito de voto: Não há 
Pendência de aprovação por órgãos reguladores: Não há 

c) Sociedades Envolvidas Celulose Irani S.A. e Habitasul Florestal S.A. 
d) Efeitos Resultantes da Operação no Quadro 
Societário 

Não há 

e) Quadro Societário antes e depois da Operação Habitasul Florestal S.A. Antes  Depois 
N° de ações 13.295.936  13.295.936 

 

f) Mecanismos utilizados para garantir o tratamento 
equitativo entre os acionistas 

Não aplicável, tendo em vista que a operação não interferiu 
na relação da Companhia com seus acionistas e também não 
trouxe conflitos entre os acionistas. 

 

a) Evento Transferência de valores para a controlada Habitasul Geração 
de Energia Sustentável S.A, como adiantamento para futuro 
aumento de capital 

b) Principais Condições do Negócio Valor: R$ 94 mil 
Forma de pagamento: em moeda 
Prazo de pagamento: Mediante adiantamento 
Cláusulas suspensivas: Não há 
Acordos regulando direito de voto: Não há 
Pendência de aprovação por órgãos reguladores: Não há 

c) Sociedades Envolvidas Celulose Irani S.A. e Habitasul Geração de Energia 
Sustentável S.A.. 

d) Efeitos Resultantes da Operação no Quadro 
Societário 

Não há 
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15.7 - Principais operações societárias

 

 

 

e) Quadro Societário antes e depois da Operação Habitasul Geração de 
Energia Sustentável S.A. 

Antes  Depois 

N° de ações 500.000  500.000 
 

f) Mecanismos utilizados para garantir o tratamento 
equitativo entre os acionistas 

Não aplicável, tendo em vista que a operação não interferiu 
na relação da Companhia com seus acionistas e também não 
trouxe conflitos entre os acionistas. 
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15.8 - Outras informações relevantes

 

 

 

15.8. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 
 
Não há mais informações que consideramos ser relevantes com relação ao controle e Grupo Econômico da Companhia, além 
daquelas já divulgadas neste item 15. 
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas

 

 

 

16. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS   
 
16.1. Descrever as regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de transações com partes relacionadas, 
conforme definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto, indicando, quando houver uma política formal 
adotada pelo emissor, o órgão responsável por sua aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a politíca, 
locais na rede mundial de computadores onde o documentos pode ser consultado: 
 
As transações entre a Companhia e as suas partes relacionadas são todas referentes a operações comerciais existentes e 
baseadas em práticas e valores de mercado. Desta forma, a Companhia não possui regra ou política formal definida para essas 
transações, seguindo as normas e legislações aplicáveis a cada assunto. Todas as operações com partes relacionadas são 
avaliadas periodicamente pela Administração da Companhia, reconhecidas e amplamente divulgadas nas Demonstrações 
Financeiras. 

 
Quando necessário, o procedimento de tomada de decisões para a realização de operações com partes relacionadas seguirá os 
termos da Lei das Sociedades por Ações, que determina que o acionista ou o administrador, conforme o caso, nas assembleias 
gerais ou nas reuniões da administração, abstenha-se de votar nas deliberações relativas: (i) ao laudo de avaliação de bens com 
que concorrer para a formação do capital social; (ii) à aprovação de suas contas como administrador; e (iii) a quaisquer matérias 
que possam beneficiá-lo de modo particular ou em que seu interesse conflite com o da Companhia. 
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Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

Habitasul Florestal S.A. 31/12/2007 0,00 Em 31.12.2017: R$ 
1.890.000,00

Não há Indeterminada SIM 0,000000

Natureza e razão para a operação n/a

Garantia e seguros Não há

Rescisão ou extinção Não há

Relação com o emissor Controlada

Objeto contrato Operação comercial de fornecimento de matéria prima

Relação com o emissor Acionista

Objeto contrato Locação de imóvel comercial

Garantia e seguros Não há

Objeto contrato Aquisição de edificações e terrenos onde está localizada a sede da Koch Metalúrgica S.A.

HABITASUL DESENVOLVIMENTO 
IMOBILIARIO S/A

01/12/2008 17.327,27 Não há Não há Indeterminada SIM 0,000000

Rescisão ou extinção Mediante notificação por escrito a outra parte com antecedência mínima de 30(trinta) dias. Neste caso, não será devida indenização de qualquer 
ordem de parte a parte, salvo as obrigações devidas até o momento da rescisão.

Kock Metalúrgica S.A. 22/12/2015 15.225.000,00 Não há Não há 90 dias após a 
concretização da 
aquisição

SIM 0,000000

Relação com o emissor Parte Relacionada

Natureza e razão para a operação Aluguel de imóvel a pagar. Taxa de juros cobrada: IGPM - Índice Geral de Preços do Mercado.

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Natureza e razão para a operação Adiantamento para fornecimentode equipamentos

Rescisão ou extinção n/a

Relação com o emissor Parte Relacionada

Garantia e seguros n/a

Objeto contrato Adiantamento para fornecimento de equipamentos

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

Kock Metalúrgica S.A. 22/12/2015 50.000,00 Em 31.12.2017 : R$ 
1.818.000,00

Não há 5 anos SIM 0,000000

Natureza e razão para a operação Compra de matéria prima a pagar

Kock Metalúrgica S.A. 31/12/2016 17.743.200,00 Em 31.12.2017: R$ 
17.743.200,00

n/a Indeterminada SIM 0,000000

Garantia e seguros Não há

Rescisão ou extinção Não há

Natureza e razão para a operação IGPM – Índice Geral de Preços do Mercado

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Rescisão ou extinção Rescisão automática quando do término do prazo de 05(cinco) anos da data de assinatura do contrato, sem possibilidade de prorrogação, podendo 
ser rescindido, ainda nos seguintes casos:

a) Descumprimento, por parte da Locatária, de quaisquer termos ou condições, do presente contrato; b) Caso a Locatária não purgue a mora no 
prazo de dez dias contados da notificação feita pela Locadora para tal fim; c) Falência Dissolução, pedido de recuperação jucicial ou extrajudicial da 
Locatária; d) Transferência parcial ou total do presente contrato a terceiros, não autorizados pela Locadora.

Relação com o emissor Parte Relacionada

Objeto contrato Locação de imóvel.

Garantia e seguros Não há

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Relação com o emissor Acionista

Especificar

Posição contratual do emissor Devedor

MCFD Administração de Imóveis Ltda 26/12/2006 119.137,00 Não há Não há Dezembro de 2026 SIM 0,000000

Objeto contrato Prestação de serviços na área administrativa

Relação com o emissor Controladora direta

Rescisão ou extinção Mediante comunicação escrita com antecedência de 30(trinta) dias, sem qualquer ônus para as partes contratadas, salvo as obrigações devidas até 
o momento da rescisão.

Garantia e seguros Não há

Posição contratual do emissor Credor

Natureza e razão para a operação Compra de matéria prima a pagar

IRANI PARTICIPACOES S/A 08/08/2009 40.000,00 Não há Não há Indeterminada SIM 0,000000

Especificar

Objeto contrato Fornecimento de matéria prima

Relação com o emissor Controlada

Rescisão ou extinção Não há

Garantia e seguros Não há

Posição contratual do emissor Devedor

Natureza e razão para a operação Compra de serviços

Iraflor Comércio de Madeiras Ltda 03/06/2011 0,00 Em 31.12.2017: R$ 
11.725.000,00

Não há Indeterminada SIM 0,000000

Especificar

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Rescisão ou extinção Mediante aviso prévio, por carta protocolada, com antecedência, de um prazo mínimo de 60(sessenta) dias.

Garantia e seguros Não há

Natureza e razão para a operação Compra de serviços. Taxa: INPC (ìndice nacional de preço ao consumidor).

Objeto contrato Serviços de assessoria jurídica

Relação com o emissor Parte relacionada

Posição contratual do emissor Devedor

Natureza e razão para a operação Aluguel de imóvel a pagar. Taxa: IGPM (ìndice geral de preços do mercado).

Kock Metalúrgica S.A. 20/04/2016 0,00 Em 31.12.2017 : R$ 
124.914,00

n/a Indeterminada SIM 0,000000

Especificar

Objeto contrato Locação de imóvel industrial

Druck, Mallmann, Oliveira e Advogados 
Associados

01/06/2006 24.071,60 Não há Não há Indeterminada SIM 0,000000

Rescisão ou extinção Rescisão pelo descumprimento de claúsulas contratuais, ficando a parte inadimplente obrigada ao pagamento de multa, não compensatória, 
equivalente ao valor de três vezes o valor do aluguel.

Garantia e seguros Não há

Natureza e razão para a operação Venda de caixas de papelão ondulado.

Rescisão ou extinção n/a

Especificar

Posição contratual do emissor Credor

Relação com o emissor Parte Relacionada

Garantia e seguros n/a

Objeto contrato Venda de caixas de papelão ondulado.

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Natureza e razão para a operação Não há

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Rescisão ou extinção Não há

Objeto contrato Adiantamento de Remuneração de garantias

Garantia e seguros Não há

PFD Administração de Imóveis Ltda 26/12/2006 119.137,00 Não há Não há Dezembro de 2026 SIM 0,000000

Relação com o emissor Acionista

Objeto contrato Locação de imóvel industrial

Relação com o emissor Controladora Direta

Objeto contrato Remuneração de garantias

IRANI PARTICIPACOES S/A 18/10/2017 4.789.000,00 Não há Não há Vigência das garantias SIM 0,000000

Relação com o emissor Controlada Direta

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Especificar

IRANI PARTICIPACOES S/A 31/12/2017 0,00 Em 31.12.2017: R$ 
751.000,00

Não há Não há SIM 0,000000

Posição contratual do emissor Devedor

Garantia e seguros Não há

Rescisão ou extinção Não há

Natureza e razão para a operação Remuneração de garantias. Taxa de juros 1,2% a.a.

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados

PÁGINA: 283 de 316

Formulário de Referência - 2018 - CELULOSE IRANI S.A. Versão : 4



Especificar

Natureza e razão para a operação Aluguel de imóvel a pagar. Taxa de juros cobrada:IGPM – Índice Geral de Preços do Mercado

Posição contratual do emissor Devedor

Rescisão ou extinção Rescisão pelo descumprimento de cláusulas contratuais, ficando a parte inadimplente obrigada ao pagamento de multa, não compensatória, 
equivalente ao valor de três vezes o valor do aluguel.

Garantia e seguros Não há

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter

estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado

 

 

 

16.3. Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações mencionados no item 16.2 acima ocorridas 
no último exercício social:  
 
(a) identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses. 
 
A Companhia adota medidas de controle para todas as operações com partes relacionadas, a fim de mitigar possíveis conflitos de 
interesses em transações com empresas ligadas. Medidas importantes como análise jurídica e tributária das operações, análise 
financeira e de viabilidade econômica quando aplicáveis e outras avaliações de riscos são realizadas antes de qualquer operação 
entre a Companhia e empresas ligadas. A Administração da Companhia avalia antecipadamente qualquer possível operação 
entre as partes e aprova as operações pertinentes aos negócios e que não irão gerar nenhum conflito de interesses. 
 
(b) demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento compensatório adequado.  
 
As operações entre partes relacionadas são realizadas em condições equivalentes àquelas praticadas no mercado e vigentes à 
época de cada transação. 
 
Os negócios e operações relevantes da Companhia com partes relacionadas estão representados conforme segue: 
 
- Contrato de Locação: A Companhia tem firmado contrato de locação de Imóvel Industrial da fábrica de embalagem localizada 
em Indaiatuba (SP) com a MCFD Administração de Imóveis Ltda. (empresa detida pelas filhas do ex-Presidente do Conselho de 
Administração da Companhia) e com a PFD – Administração de Imóveis Ltda (empresa detida por conselheiro da Companhia). O 
contrato tem prazo de 20 anos, contados do termo de início da locação, que se deu na celebração do contrato, em 26 de 
dezembro de 2006, e o valor locatício é de R$ 238.274,00 mensais, sendo que 50% do valor deste contrato deve ser pago pela 
Companhia à MCFD Administração de Imóveis Ltda. e os outros 50% pagos pela Companhia à PFD – Administração de Imóveis 
Ltda. 
 
- Contrato de Prestação de Serviços: A Companhia mantém contrato de prestação de serviços jurídicos com a Druck & Mallmann, 
que tem como sócio o conselheiro da Companhia,  Sr. Paulo Sérgio Viana Mallmann, referente a serviços advocatícios em 
determinadas ações judiciais. O valor pago pelos serviços prestados são condizentes com os respectivos valores de mercado 
para os mesmos serviços.  
 
- Operações comerciais entre as partes: A Companhia mantém operações comerciais de aquisição de matéria prima e 
fornecimento de produtos com suas controladas Habitasul Florestal S.A. e Iraflor – Comércio de Madeiras Ltda., respectivamente. 
As operações são realizadas em condições e valores condizentes com os respectivos mercados. 
 
- O débito junto a Koch Metalúrgica S.A. (empresa detida pela nossa controladora Irani Participações S.A.) é decorrente da 
aquisição de imóvel com área de terreno de 67.957 m² e área construída de 16.339 m², no montante total de R$ 15.225.000,00, 
tendo sido celebrado contrato de aluguel entre a Companhia e a Koch Metalúrgica S.A., com parcelas mensais de R$ 50.000,00, 
pelo prazo de cinco anos.  
 
- Os créditos junto a Koch Metalúrgica S.A. são decorrentes de adiantamento para fornecimento de equipamentos no montante de 
R$ 17.743.200,00, fornecimento de caixas de papelão ondulado no montante de R$ 124.914,00 e contrato de aluguel entre a 
Companhia e a Koch Metalúrgica S.A., no montante de R$ 1.818.000,00. 
 
- Os débitos junto a Irani Participações Ltda são decorrentes de contrato de prestação de serviços na área administrativa, com 
parcelas mensais de R$ 40.000,00, e contrato de remuneração de garantia, pelo qual a Companhia remunera fianças e avais 
outorgados pela Irani Participações Ltda., em seu favor, para viabilizar a contratação de empréstimos e financiamentos. 
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16.4 - Outras informações relevantes

 

 

 

16.4 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
Todas as informações relevantes referentes às transações com partes relacionadas das quais a Companhia é parte foram 
devidamente divulgadas no item 16.  
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Tipo de capital Capital Emitido

19/04/2012 103.976.491,19 Totalmente integralizado 149.279.740 12.810.260 162.090.000

Tipo de capital Capital Integralizado

16/10/2013 116.894.847,81 Totalmente integralizado 153.909.975 12.810.260 166.720.235

Tipo de capital Capital Subscrito

16/10/2013 116.894.847,81 Totalmente integralizado 153.909.975 12.810.260 166.720.235

Tipo de capital Capital Emitido

16/10/2013 116.894.847,81 Totalmente integralizado 153.909.975 12.810.260 166.720.235

Tipo de capital Capital Integralizado

16/04/2014 151.894.847,81 Totalmente integralizado 153.909.975 12.810.260 166.720.235

Tipo de capital Capital Subscrito

16/04/2014 151.894.847,81 Totalmente integralizado 153.909.975 12.810.260 166.720.235

Tipo de capital Capital Emitido

16/04/2014 151.894.847,81 Totalmente integralizado 153.909.975 12.810.260 166.720.235

Tipo de capital Capital Integralizado

23/04/2015 161.894.847,81 Totalmente integralizado 153.909.975 12.810.260 166.720.235

Tipo de capital Capital Subscrito

23/04/2015 161.894.847,81 Totalmente integralizado 153.909.975 12.810.260 166.720.235

Tipo de capital Capital Emitido

23/04/2015 161.894.847,81 Totalmente integralizado 153.909.975 12.810.260 166.720.235

17.1 - Informações sobre o capital social

Data da autorização ou 
aprovação Valor do capital (Reais) Prazo de integralização

Quantidade de ações 
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações 
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações 
(Unidades)
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Tipo de capital Capital Autorizado

19/04/2012 0,00 300.000.000 600.000.000 900.000.000

19/04/2012 103.976.491,19 Totalmente integralizado 149.279.740 12.810.260 162.090.000

Tipo de capital Capital Integralizado

Tipo de capital Capital Subscrito

19/04/2012 103.976.491,19 Totalmente integralizado 149.279.740 12.810.260 162.090.000
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Forma de integralização

23/04/2015
Assembleia Geral 
Ordinária e 
Extraordinária

23/04/2015 10.000.000,00
Sem emissão 

de ações 0 0 0 0,00000000 0,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Forma de integralização

16/04/2014
Assembleia Geral 
Ordinária e 
Extraordinária

16/04/2014 35.000.000,00
Sem emissão 

de ações 0 0 0 0,00000000 0,00 R$ por Unidade

Forma de integralização As ações emitidas foram totalmente subscritas pela acionista Irani Participações S.A. e integralizadas em bens, mediante a contribuição da totalidade das ações de emissão da Wave Participações S.A., de 
propriedade da Irani Participações S.A.

Critério para determinação do 
preço de emissão

O preço de emissão das ações ordinárias emitidas foi fixado com base no Valor do Patrimônio Líquida da Companhia em 30 de junho de 2013, nos termos do disposto no artigo 170, parágrafo 1°, Inciso II, da Lei 
das Sociedades por Ações, divulgado no ITR referente ao 2° trimestre de 2013.

16/10/2013 Assembleia Geral 
Extraordinária

16/10/2013 12.918.356,62 Subscrição 
particular

4.630.235 0 4.630.235 12,42000000 2,79 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Forma de integralização

29/02/2012 Assembleia Geral 
Extraordinária

29/02/2012 40.594.997,12 Sem emissão 
de ações

0 0 0 0,00000000 0,00 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Não ocorreram grupamentos, bonificações ou desdobramentos nos (3) três últimos exercícios sociais.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
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A Companhia não efetuou reduções no capital social nos últimos 3 (três) exercícios sociais.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.4 - Informações sobre reduções do capital social
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17.5 - Outras informações relevantes

 

 

 

17.5.  Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 
 
Não existem informações relevantes com relação ao capital social da Companhia além daquelas informadas neste item 17.  
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Direito a voto Restrito

Descrição de voto restrito As ações preferenciais não têm direito de voto, exceto quanto às matérias especificadas no 
parágrafo 4° do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia. Desta forma, cada ação preferencial 
confere ao seu titular o direito de voto restrito, exclusivamente nas seguintes matérias: (a) 
transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia; (b) aprovação de contratos entre a 
Companhia e o Acionista Controlador, diretamente ou por meio de terceiros, assim como de outras 
sociedades nas quais o Acionista Controlador tenha interesse, sempre que, por força de disposição 
legal ou estatutária, sejam deliberados em Assembleia Geral; (c) avaliação de bens destinados à 
integralização de aumento de capital da Companhia; (d) escolha de instituição ou empresa 
especializada para determinação do Valor Econômico da Companhia, conforme Artigo 35 do 
Estatuto Social da Companhia.

Conversibilidade Não

Tag along 100,000000

Direito a dividendos Direito ao dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25,0% do lucro 
líquido ajustado nos termos do artigo 25 do Estatuto Social.

Resgatável Não

Hipóteses de resgate e fórmula 
de cálculo do valor de resgate

Direito a reembolso de capital Sim

Descrição das características 
do reembolso de capital

Às ações preferenciais é assegurado prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, pelo valor 
patrimonial em caso de liquidação da Companhia.

Restrição a circulação Não

Direito a dividendos Direito ao dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25,0% do lucro 
líquido ajustado nos termos do artigo 25 do Estatuto Social.

Direito a voto Pleno

Conversibilidade Não

Espécie de ações ou CDA Preferencial

Espécie de ações ou CDA Ordinária

Tag along 100,000000

Hipóteses de resgate e fórmula 
de cálculo do valor de resgate

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Os direitos assegurados às ações que não decorram de lei somente poderão ser modificados 
mediante aprovação em assembleia geral de acionistas. De acordo com a Lei das Sociedades por 
Ações, nem o Estatuto Social da Companhia nem as deliberações tomadas em assembleia geral 
podem privar os acionistas do direito de: (i) participar dos lucros sociais; (ii) participar, na hipótese 
de liquidação da Companhia, a distribuição de quaisquer ativos remanescentes, na proporção de 
sua participação no capital social; (iii) fiscalizar a gestão da Companhia, nos termos previstos na Lei 
das Sociedades por Ações; (iv) preferência na subscrição de futuros aumentos de capital, exceto 
em determinadas circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações; e (v) retirar-se da 
Companhia nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Outras características 
relevantes

Não aplicável

Direito a reembolso de capital Não

Restrição a circulação Não

Resgatável Não

18.1 - Direitos das ações

PÁGINA: 293 de 316

Formulário de Referência - 2018 - CELULOSE IRANI S.A. Versão : 4



Outras características 
relevantes

A Companhia poderá criar novas classes de ações preferenciais ou promover aumento de classe de 
ações preferenciais existentes sem guardar proporção com as demais classes de ações 
preferenciais, observando para as ações preferenciais, sem direito a voto ou sujeitas a restrições 
nesse direito, o limite de 2/3 (dois terços) do total das ações emitidas. Nos aumentos de capital, por 
subscrição ou por capitalização de lucros e reservas, poderá deixar de ser observada a 
proporcionalidade existente entre as diversas espécies e classes de ações de emissão da 
Companhia.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Os direitos assegurados às ações que não decorram de lei somente poderão ser modificados 
mediante aprovação em assembleia geral de acionistas. De acordo com a Lei das Sociedades por 
Ações, nem o Estatuto Social da Companhia nem as deliberações tomadas em assembleia geral 
podem privar os acionistas do direito de: (i) participar dos lucros sociais; (ii) participar, na hipótese 
de liquidação da Companhia, a distribuição de quaisquer ativos remanescentes, na proporção de 
sua participação no capital social; (iii) fiscalizar a gestão da Companhia, nos termos previstos na Lei 
das Sociedades por Ações; (iv) preferência na subscrição de futuros aumentos de capital, exceto 
em determinadas circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações; e (v) retirar-se da 
Companhia nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

18.1 - Direitos das ações
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

 

 

 

18.2. Descrever, se existirem, as regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas significativos ou que 
os obriguem a realizar oferta pública  
 
Não há regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública. 
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto

 

 

 

18.3. Descrever exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos previstos no estatuto 
 
Não há exceções ou cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos previstos no Estatuto Social da 
Companhia. 
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30/09/2016 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

507.633 3,10 2,35 R$ por Unidade 2,72

31/12/2016 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

1.074.771 3,50 2,16 R$ por Unidade 2,66

31/03/2016 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

267.296 3,02 2,31 R$ por Unidade 2,53

30/06/2016 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

362.954 2,58 2,05 R$ por Unidade 2,34

30/09/2016 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

29.665 3,24 2,74 R$ por Unidade 2,91

31/12/2016 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

21.140 3,00 2,70 R$ por Unidade 2,84

31/03/2016 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

2.274 3,29 3,17 R$ por Unidade 3,24

30/06/2016 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

310 3,10 3,10 R$ por Unidade 3,10

Exercício social 31/12/2016

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

30/06/2017 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

54.488 2,88 2,50 R$ por Unidade 2,72

31/03/2017 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

641.360 2,86 2,37 R$ por Unidade 2,80

31/12/2017 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

1.521.630 2,56 1,95 R$ por Unidade 2,14

30/09/2017 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

512.012 2,87 2,45 R$ por Unidade 2,64

30/06/2017 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

23.592 2,82 2,67 R$ por Unidade 2,79

31/03/2017 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

44.656 2,83 2,75 R$ por Unidade 2,81

31/12/2017 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

137.992 2,49 1,94 R$ por Unidade 2,12

30/09/2017 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

51.159 2,95 2,57 R$ por Unidade 2,80

Exercício social 31/12/2017

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
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31/12/2015 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

2.015 3,42 3,30 R$ por Unidade 3,36

31/12/2015 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

167.132 3,47 3,01 R$ por Unidade 3,16

31/03/2015 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

224.649 3,57 3,25 R$ por Unidade 3,42

30/09/2015 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

713.417 3,61 3,30 R$ por Unidade 3,39

30/06/2015 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

1.472.432 3,34 2,98 R$ por Unidade 3,25

30/09/2015 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

4.541 3,42 3,41 R$ por Unidade 3,49

31/03/2015 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

14.942 3,50 3,30 R$ por Unidade 3,47

30/06/2015 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

2.819 3,60 3,40 R$ por Unidade 3,52

Exercício social 31/12/2015

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
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A Companhia não possui outros valores mobiliários emitidos no Brasil que não sejam ações e que não tenham vencido ou 
sido resgatados.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação

 

 

 

18.6. Indicar os mercados brasileiros nos quais valores mobiliários do emissor são admitidos à negociação 
 
As ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia são admitidas à negociação na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão sob 
os códigos “RANI3” e “RANI4”, respectivamente.  
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros

 

 

 

18.7. Em relação a cada classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em mercados estrangeiros: (a) 
país; (b) mercado; (c) entidade administradora do mercado no qual os valores mobiliários são admitidos à negociação; (d) data de 
admissão à negociação; (e) se houver, indicar o segmento de negociação; (f) data de início de listagem no segmento de 
negociação; (g) percentual do volume de negociações no exterior em relação ao volume total de negociações de cada classe e 
espécie no último exercício; (h) se houver, proporção de certificados de depósito no exterior em relação a cada classe e espécie 
de ações; (i) se houver, banco depositário; (j) se houver, instituição custodiante. 
 
A Companhia não possui atualmente valores mobiliários admitidos à negociação em mercados estrangeiros.  
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A Companhia não possui títulos emitidos no exterior.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.8 - Títulos emitidos no exterior

PÁGINA: 302 de 316

Formulário de Referência - 2018 - CELULOSE IRANI S.A. Versão : 4



18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e

sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

 

 

 

 
18.9.  Descrever as ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores 
e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários da Companhia  
 
A Wave Participações S.A. (“Wave”) emitiu, em 20 de maio de 2013, debêntures nominativas e escriturais, em série única, não 
conversíveis em ações, com esforços restritos de colocação, no valor total de R$ 80.000 mil. O objetivo de referida emissão foi 
captar recursos para a realização de aporte de capital e reestruturação de uma de suas controladas, a Indústria de Papel e 
Papelão São Roberto S.A. (“São Roberto”), a qual também é controlada da Companhia. 
 
Ocorre que, em 29 de novembro de 2013, a São Roberto incorporou a Wave, fazendo com que o valor das debêntures emitidas 
pela Wave passasse a compor o saldo de debêntures emitidas pela São Roberto e, por consequência, o saldo consolidado da 
Companhia.  
 
Por fim, o Conselho de Administração da Companhia aprovou, em reunião realizada em 22 de agosto de 2014, a assunção da 
totalidade dos direitos e obrigações assumidas pela São Roberto, no âmbito da dívida decorrente das debêntures, passando a 
Companhia a figurar como devedora das Debêntures. 
 
Em assembleia geral realizada em 08 de maio de 2017 os debenturistas aprovaram por unanimidade a autorização para que a 
Emissora realizasse o Resgate Antecipado Facultativo Total das 80 (oitenta) Debêntures em circulação.  
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18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios

 

 

 

18.10.      Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores mobiliários, indicar: (a) como os recursos 
resultantes da oferta foram utilizados; (b) se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de 
aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição; (c) caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios. 
 
a) como os recursos resultantes da oferta foram utilizados 
 
2ª Emissão de Debêntures da Companhia 
 
Os recursos captados por meio da 2ª emissão de debêntures da Companhia foram empregados na plantação, extração, aquisição 
de madeira “in natura” e/ou de seus derivados diretamente de produtores de madeira para produção de celulose, outras pastas 
e resinas, destinada a fabricação de papel, breu ou terebintina. 
 
1ª Emissão de Debêntures da Wave, sucedida por incorporação pela São Roberto S.A (assumida por assunção de dívida pela 
Companhia) 
Os recursos captados por meio da 1ª emissão de debêntures da Wave, tinham como objetivo captar recursos para a realização de 
aporte de capital e reestruturação da São Roberto.  
 
b) se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação divulgadas nos 
prospectos da respectiva distribuição 
 
Não aplicável, tendo em vista que os recursos resultantes das ofertas da Companhia foram utilizados das formas previstas em 
suas respectivas escrituras. 
 
c) caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios 
 
Não aplicável, uma vez que não existiram quaisquer desvios. 
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros

 

 

 

 
18.11. Descrever as ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de emissão de terceiro 
 
A Companhia não realizou ofertas públicas de aquisição relativas a ações de emissão de terceiro nos últimos 3 exercícios sociais. 
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18.12 - Outras infomações relevantes

 

 

 

18.12. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 
 
Não há outras informações relevantes. 
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Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 não foram aprovados quaisquer planos de 
recompra de ações de emissão da Companhia.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor

PÁGINA: 307 de 316

Formulário de Referência - 2018 - CELULOSE IRANI S.A. Versão : 4



Quantidade adquirida 0 1,25

Quantidade Inicial 24.000

Quantidade alienada 0 0,00

Quantidade final 24.000

Quantidade cancelada 0

Espécie de ação Classe ação preferencial Descrição dos valores mobiliários Fator cotação

Ordinária

Movimentação Quantidade (Unidades)
Preço médio ponderado de 
aquisição/alienação (Reais)

Relação valores mobiliários em 
circulação

0,000000%

Ações

Exercício social 31/12/2016

Quantidade adquirida 0 1,25

Quantidade Inicial 24.000

Quantidade alienada 0 0,00

Quantidade cancelada 0

Quantidade final 24.000

Espécie de ação Classe ação preferencial Descrição dos valores mobiliários Fator cotação

Quantidade final 2.352.100

Ordinária

Movimentação Quantidade (Unidades)
Preço médio ponderado de 
aquisição/alienação (Reais)

Quantidade adquirida 0 2,89

Quantidade Inicial 2.352.100

Quantidade alienada 0 0,00

Relação valores mobiliários em 
circulação

0,000000%

Quantidade cancelada 0

Espécie de ação Classe ação preferencial Descrição dos valores mobiliários Fator cotação

Relação valores mobiliários em 
circulação

0,000000%

Preferencial

Movimentação Quantidade (Unidades)
Preço médio ponderado de 
aquisição/alienação (Reais)

Ações

Exercício social 31/12/2017

19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
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Espécie de ação Classe ação preferencial Descrição dos valores mobiliários Fator cotação

Ordinária

Quantidade final 24.000

Espécie de ação Classe ação preferencial Descrição dos valores mobiliários Fator cotação

Relação valores mobiliários em 
circulação

0,000000%

Quantidade adquirida 0 1,25

Quantidade alienada 0 0,00

Quantidade Inicial 24.000

Quantidade cancelada 0

Quantidade cancelada 0

Quantidade alienada 0 0,00

Quantidade final 2.352.100

Movimentação Quantidade (Unidades)
Preço médio ponderado de 
aquisição/alienação (Reais)

Relação valores mobiliários em 
circulação

0,000000%

Quantidade adquirida 0 2,89

Preferencial

Movimentação Quantidade (Unidades)
Preço médio ponderado de 
aquisição/alienação (Reais)

Quantidade Inicial 2.352.100

Ações

Exercício social 31/12/2015

Movimentação Quantidade (Unidades)
Preço médio ponderado de 
aquisição/alienação (Reais)

Quantidade Inicial 2.352.100

Espécie de ação Classe ação preferencial Descrição dos valores mobiliários Fator cotação

Preferencial

Quantidade adquirida 0 2,89

Quantidade final 2.352.100

Relação valores mobiliários em 
circulação

0,000000%

Quantidade alienada 0 0,00

Quantidade cancelada 0

19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
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19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria

 

 

 

19.3. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes: 
 
Não há outras informações que julgamos relevantes com relação aos planos de recompra e valores mobiliários em tesouraria. 
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Períodos de vedação e descrição 
dos procedimentos de fiscalização

As pessoas descritas no item (b) acima estão impedidas de negociar com ações da Companhia 
nos seguintes períodos, dentre outros: (i) antes da divulgação de ato ou fato relevante ocorrido 
nos negócios da Companhia; (ii) quando existir a intenção de promover incorporação, cisão, total 
ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária da Companhia; (iii) no mínimo, no 
período de 15 (quinze) dias anterior à divulgação das Informações Trimestrais (ITR) e anuais 
(DFP) da Companhia.

Principais características e locais de consulta

Entre as principais características podemos citar: (i) todas as negociações por parte da própria Companhia e pelas pessoas citadas no 
item (b) acima somente serão realizadas com a intermediação de corretoras. (ii) A política de negociação não poderá ser aprovada ou 
alterada na pendência de ato ou fato relevante ainda não divulgado e deverá contar necessariamente com a adesão expressa dos 
acionistas controladores (diretos ou indiretos), dos diretores, dos membros do Conselho de Administração e dos membros do Conselho 
Fiscal e de quaisquer outros órgãos com funções técnicas e deliberativas. A Política de Negociação de Valores Mobiliários está 
disponível nos sites de Relações com Investidores da Companhia (www.irani.com.br/ri), bem como no site da CVM (www.cvm.gov.br).

Cargo e/ou função A Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia, vincula (i) acionistas 
controladores, diretos ou indiretos (ii) diretores, (iii) membros do Conselho de Administração e (iv) 
membros do Conselho Fiscal e de quaisquer outros órgãos com funções técnicas ou consultivas 
criados por disposição estatutária.

Data aprovação 20/11/2012

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração

20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários
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20.2 - Outras informações relevantes

 

 

 

20.2. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes  
 
Não há outras informações que julgamos relevantes em relação à Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia.  
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

 

 

 

21. POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES  
 
21.1. Descrever normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pelo emissor para assegurar que as 
informações a serem divulgadas publicamente sejam recolhidas, processadas e relatadas de maneira precisa e 
tempestiva 
 
A Companhia adota uma Política de Divulgação e Uso de Informações de Ato ou Fato Relevante, conforme aprovada pelo 
Conselho de Administração em 22 de julho de 2002, e alterada em 20 de novembro 2012 e 18 de julho de 2014. As principais 
características de tal política estão descritas no item 21.2 deste Formulário de Referência. 
 
A responsabilidade de divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão 
organizado em que os valores mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato 
relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação em todos os 
mercados é atribuída ao Diretor de Relações com Investidores.   
 
Todos os acionistas controladores, diretores, membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Fiscal, caso 
instalado e de quaisquer outros órgãos com funções técnicas ou consultivas deverão comunicar qualquer ato ou fato relevante de 
que tenham conhecimento ao Diretor de Relações com Investidores, que promoverá sua divulgação. 
 
Além disso, os membros da Diretoria, membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com 
funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ficam obrigados a informar à Companhia acerca da 
titularidade de valores mobiliários de emissão da Companhia, seja em nome próprio, seja em nome de cônjuge do qual não 
estejam separados judicialmente, de companheiro(a), de qualquer dependente incluído em sua declaração anual de imposto 
sobre a renda, e de sociedades controladas por tal pessoa, direta ou indiretamente, bem como as alterações em suas posições, 
imediatamente após a investidura no cargo. Referida comunicação deverá sem encaminhada ao Diretor de Relações com 
Investidores da Companhia e, por este, à CVM e à B3, no prazo máximo de 10 (dez) dias após o término do mês em que se 
verificar alteração das posições detidas por referidas pessoas, indicando o saldo da posição do período.  
 
Por fim, os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas da Companhia que elegerem membros do Conselho de 
Administração ou do Conselho Fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto 
ou representando um mesmo interesse, que atingir participação, direta ou indireta, que corresponda a 5% (cinco por cento) ou 
mais de espécie ou classe de ações representativas do capital da Companhia, devem enviar à CVM e à B#, assim como divulgar 
declaração, nos termos do artigo 3 da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada.  
  
No mesmo sentido, os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas da Companhia que elegerem membros do 
Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo 
em conjunto ou representando um mesmo interesse também deverão informar à CVM a alienação ou a extinção de ações e 
demais valores mobiliários de negociação da Companhia, ou de direitos sobre eles, a cada vez que a participação do titular na 
espécie ou classe dos valores mobiliários em questão atingir o percentual de 5% (cinco por cento) do total deste espécie ou 
classe e a cada vez que tal participação se reduzir em 5% (cinco por cento) do total da espécie ou classe.  
 
A comunicação à CVM e à B3 deverá ser enviada imediatamente após ser alcançada a participação antes referida.  
  
Exceto pelo descrito acima, não há outras normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pela Companhia em relação à 
divulgação pública de informações.  
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

 

 

 

21.2. Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo emissor, indicando o canal ou canais de 
comunicação utilizado(s) para disseminar informações sobre atos e fatos relevantes e os procedimentos relativos à 
manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas e os locais onde a política pode ser consultada 
 
A Política de Divulgação e Uso de Informações de Ato ou Fato Relevante foi aprovada pelo Conselho de Administração em 22 de 
julho de 2002, seguindo a Instrução CVM n° 358/02. Em 20 de novembro de 2012, referida política passou por revisão e 
atualização, sendo novamente aprovada pelo Conselho de Administração, porém sem alterações relevantes nos temas ali 
tratados. Em 18 de julho de 2014, o Conselho de Administração aprovou a alteração da Política de Divulgação e Uso de 
Informações da Companhia, em conformidade com a Instrução CVM n° 547/2014, de modo que a divulgação de qualquer fato 
relevante da Companhia passe a ocorrer por meio de portal de notícias com página na rede mundial de computadores, que 
disponibilize, em seção disponível para acesso gratuito, a informação em sua integralidade. 
 
A Política de Divulgação da Companhia tem por objetivo estabelecer os padrões de conduta e transparência a serem observados 
por seus acionistas controladores, membros da Diretoria, membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de 
quaisquer outros órgãos com funções técnicas ou consultivas, funcionários e executivos com acesso a informações relevantes e, 
ainda, por quem em virtude de seu cargo, função ou posição na Companhia e nas sociedades por ela controladas tenham 
conhecimento de informações relativas a ato ou fato relevante sobre a Companhia, estabelecendo procedimentos para tratar as 
informações privilegiadas de forma cuidadosa, zelando por sua confidencialidade e evitando seus respectivos vazamentos, 
visando o pleno atendimento às normas da legislação e regulamentação em vigor.  
 
A divulgação de ato ou fato relevante tem por objetivo assegurar aos investidores a disponibilidade, em tempo hábil, de forma 
eficiente e razoável, das informações necessárias para as suas decisões de investimento, assegurando a melhor simetria possível 
na disseminação das informações. Desta forma impede-se o uso indevido de informações privilegiadas no mercado de valores 
mobiliários pelas pessoas que a elas tenham aceso, em proveito próprio ou de terceiros, em detrimento dos investidores em geral, 
do mercado e da própria Companhia.  
 
O Diretor de Relações com Investidores deverá divulgar simultaneamente ao mercado ato ou fato relevante por meio (i) da página 
na rede mundial de computadores do portal de notícias http://www.valor.com.br/fatosrelevantes; (ii) da página na rede mundial de 
computadores da Companhia (www.irani.com.br/ri), em teor no mínimo idêntico àquele remetido à CVM e às Entidades do 
Mercado; e (iii) do sistema de envio de informações periódicas e eventuais da CVM (Sistema IPE). Não obstante a divulgação de 
Ato ou Fato Relevante pelos canais de comunicação supramencionados, qualquer Ato ou Fato Relevante poderá ser também 
publicado em jornais de grande circulação habitualmente utilizados pela Companhia. A publicação nos jornais de grande 
circulação habitualmente utilizados pela Companhia, conforme acima, poderá, a critério do Diretor de Relações com Investidores, 
ser feita de forma resumida, com a indicação de que a informação completa poderá ser acessada no endereço eletrônico 
www.irani.com.br/ri e na página na rede mundial de computadores do portal de notícias http://www.valor.com.br/fatosrelevantes. A 
divulgação de Ato ou Fato Relevante deverá ocorrer, sempre que possível, antes do início ou após o encerramento dos negócios 
nas bolsas de valores e entidades do mercado de balcão organizado nos quais os valores mobiliários são admitidos à negociação.  
 
É dever das pessoas enumeradas acima guardar sigilo das informações relativas a ato ou fato relevante as quais tenham acesso 
privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam, até sua divulgação ao mercado, bem como zelar para que subordinados 
e terceiros de sua confiança também o façam, respondendo solidariamente com estes na hipótese de descumprimento. 
  
Ainda, cumpre aos acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer 
órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, e empregados da Companhia, guardar sigilo das 
informações relativas a ato ou fato relevante às quais tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam, até 
sua divulgação ao mercado, bem como zelar para que os subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, 
respondendo solidariamente com estes na hipóteses de descumprimento. Aos empregados da Companhia é vedada a concessão 
de entrevista ou declaração à imprensa envolvendo ato ou fato relevante da Companhia, sem que estejam previamente 
autorizados a tanto pelo Diretor de Relações com Investidores.  
 
As pessoas enumeradas acima, sujeitas a este política, devem, ainda (i) não se valer de informações privilegiadas para obter, 
direta ou indiretamente, para si ou para terceiros, quaisquer vantagens pecuniárias, inclusive por meio da compra ou venda de 
valores mobiliários da Companhia, ou a eles referenciados; e (ii) zelar para que a violação do disposto neste artigo não possa 
ocorrer por meio de subordinados diretos ou terceiros de sua confiança, respondendo solidariamente com estes na hipótese de 
descumprimento.  
 
 
A Política de Divulgação de Informações está disponível no site de Relações com Investidores da Companhia 
(www.irani.com.br/ri), bem como no site da CVM (www.cvm.gov.br). 
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações

 

 

 

21.3. Informar os administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de 
divulgação de informações 
 
É de responsabilidade dos Diretores, membros do Conselho de Administração, ou do Conselho Fiscal, caso instalado, e de outros 
órgãos com funções técnicas ou consultivas, informar à Companhia acerca da titularidade de valores mobiliários de emissão da 
Companhia, bem como acerca de alterações em suas respectivas posições, seja em nome próprio, do cônjuge e/ou de qualquer 
outro dependente, bem como de sociedades controladas direta ou indiretamente, sendo, ainda, responsáveis pela 
implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações.  
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21.4 - Outras informações relevantes

 

 

 

21.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 
 
Não há outras informações que julgamos relevantes com relação à Política de Divulgação e Uso de Informações de Ato ou Fato 
Relevante da Companhia.  
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