
 

 

 

Senhores Acionistas, 

 
A administração da Celulose Irani S.A. submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração 

e as Demonstrações Financeiras da Companhia, com o respectivo parecer dos auditores 

independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. As Demonstrações 

Financeiras estão elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros – 

IFRS e práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nos pronunciamentos técnicos emitidos pelo 

CPC, plenamente convergentes ao IFRS, e normas estabelecidas pela CVM – Comissão de Valores 

Mobiliários. 

 

Mensagem aos Acionistas 

 

A Celulose Irani S.A. é uma empresa de Embalagem de Papel integrada, com robusta base florestal 

própria. A essência dos seus negócios é a produção e a comercialização de embalagens de papelão 

ondulado e papel para embalagens. As principais matérias primas são as florestas plantadas de 

Pinus (fibra longa) de propriedade da Companhia e papéis reciclados de fibra longa.  

 

Destaques de 2018 

 

A economia mundial iniciou o ano de 2018 

otimista, porém, após o “trade war” 

verificado entre as principais economias, 

incertezas sobre a consistência e sincronismo 

do crescimento econômico mundial foram 

reforçadas.  A economia norte-americana, no 

entanto, manteve o crescimento robusto, 

especialmente potencializado pelo corte de 

impostos e aumento dos gastos que 

estimularam a demanda.  

 

No Brasil, após o inicio da expansão 

econômica que se desenhou no segundo 

semestre de 2017, o ano de 2018 teve lento 

crescimento, marcado pelo desemprego ainda 

elevado e o consequente crescimento da 

informalidade. A economia mostrou um ritmo 

mais fraco do que o esperado devido às 

incertezas com o futuro político, sobre a 

agenda econômica que seria adotada pelo 

novo governo e sua capacidade de 

implementá-la. A greve dos caminhoneiros no 

mês de maio também teve impacto 

significativo para a piora na previsão de 

crescimento da economia, que recuou para 

1,3%.   

  

De acordo com Associação Brasileira de 

Papelão Ondulado (ABPO), a expedição em 

toneladas de papelão ondulado em 2018 

registrou crescimento de 1,8% na comparação 

com 2017.  

 



 

 

A receita líquida da Irani em 2018 teve 

crescimento de 8,6% no comparativo com 

2017, reflexo, principalmente do maior 

volume de vendas nos segmentos Papel para 

Embalagem e Florestal RS e Resinas, aliado ao 

crescimento de preço verificado em todos os 

segmentos acima da média dos mercados.  O 

mercado doméstico representou 82% das 

vendas da Companhia e o mercado externo 

chegou a 18%.  

 

O segmento Embalagem de Papelão Ondulado 

(PO) representou em 2018 60% da receita 

líquida da Irani, o segmento de Papel para 

Embalagens representou 30% e o segmento 

Florestal RS e Resinas, 10%. 

 

Principais indicadores econômico-financeiros 

 

 

• A receita líquida no 4T18 registrou crescimento de 4,3% quando comparada ao 4T17 e redução de 

3,0% no 3T18. No comparativo dos anos a receita líquida cresceu 8,6% em 2018 em relação a 2017 e 

atingiu R$ 932,8 milhões, reflexo da melhor performance da receita no mercado externo dos 

segmentos Papel para Embalagem e Florestal RS e Resinas.   

 

• O volume de vendas do segmento Embalagem de Papelão Ondulado reduziu 5,7% quando 

comparado a 2017, e totalizou 182,3 mil toneladas em 2018, especialmente devido ao fechamento 

de um turno de produção na Embalagem SP Vila Maria. Já o segmento de Papel para Embalagens 

PRINCIPAIS INDICADORES - CONSOLIDADO 4T18 3T18 4T17
Var.   

4T18/3T18

Var.    

4T18/4T17
2018 2017

Var.   

2018/2017

      Econômico e Financeiro (R$ mil)

  Receita Operacional Líquida 240.606     248.019     230.618 -3,0% 4,3% 932.817     859.169   8,6%

    Mercado Interno 195.686     194.653     197.015 0,5% -0,7% 762.706     733.131   4,0%

    Mercado Externo 44.920       53.366       33.603   -15,8% 33,7% 170.111     126.038   35,0%

  Lucro Bruto (incluso *) 52.471       79.378       38.731   -33,9% 35,5% 263.115     225.897   16,5%

     (*) Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos (10.451)     4.960         (22.012) -310,7% -52,5% (1.368)       (10.847)   -87,4%

    Margem Bruta 21,8% 32,0% 16,8% -10,2p.p. 5,0p.p. 28,2% 26,3% 1,9p.p.

  Resultado Operacional antes de Tributos e Participações (18.424)      24.476       (82.727)  -175,3% -77,7% 15.623       (100.571) -

    Margem Operacional -7,7% 9,9% -35,9% -17,6p.p. -28,2p.p. 1,7% -11,7% 13,4p.p.

  Resultado Líquido (19.032)      22.020       (98.421)  -186,4% -80,7% 3.011         (108.173) -

    Margem Líquida -7,9% 8,9% -42,7% -16,8p.p. -34,8p.p. 0,3% -12,6% 12,9p.p.

  EBITDA Ajustado 
 1

43.319       52.415       51.545   -17,4% -16,0% 178.356     154.530   15,4%

    Margem EBITDA Ajustada 18,0% 21,1% 22,4% -3,1p.p. -4,4p.p. 19,1% 18,0% 1,1p.p.

  Dívida Líquida (R$ milhões) 692,7         724,6         686,4     -4,4% 0,9% 692,7         686,4       0,9%

  Dívida Líquida/EBITDA Ajustado(x) 3,88 3,88 4,44 0,0% -12,6% 3,88 4,44 -12,6%

  Dívida Líquida/EBITDA  Ajustado proforma(x) 
2

2,96 2,90 3,68 2,1% -19,6% 2,96 3,68 -19,6%

     Dados Operacionais (t)

     Embalagem Papelão Ondulado (PO)

   Produção/Vendas 45.380       46.528       49.228   -2,5% -7,8% 182.310     193.256   -5,7%
     Papel para Embalagens
   Produção 71.599       71.443       73.103   0,2% -2,1% 279.110     289.019   -3,4%
   Vendas 26.451       26.021       22.234   1,7% 19,0% 95.959       89.072     7,7%
     Florestal RS e Resinas
   Produção 2.727         3.731         2.732     -26,9% -0,2% 13.472       11.841     13,8%
   Vendas 3.053         3.690         4.167     -17,3% -26,7% 13.155       12.000     9,6%

1
 EBITDA (lucro antes de juros, tributos, depreciação, amortização e exaustão) ver o capitulo neste release. 

2
 Excluindo da dívida l íquida a variação cambial registrada como hedge accounting.



 

 

aumentou 7,7% e totalizou 95,9 mil toneladas. O segmento de Resinas aumentou 9,6%, alcançando 

13,1 mil toneladas.  

 

• O lucro bruto do 4T18 apresentou aumento de 35,5% em comparação ao 4T17 e redução de 33,9% 

quando comparado ao 3T18.  Em comparação a 2017 apresentou crescimento de 16,5% e alcançou 

R$ 263,1 milhões, especialmente devido ao menor custo das aparas e custos fixos estáveis.  

 
• As despesas com vendas em 2018 (incluídas as perdas por impairment de contas a receber) 

totalizaram R$ 87,4 milhões, estável em relação a de 2017 e representaram 9,4% da receita líquida 

consolidada, abaixo dos 10,2% registrados em 2017. As despesas administrativas em 2018 

totalizaram R$ 58,3 milhões e ficaram ligeiramente inferiores ao realizado em 2017 no montante de 

R$ 58,7 milhões, representando 6,3% da receita líquida consolidada, inferior quando comparado a 

2017 quando representou 6,8%. A realização de despesas com vendas e administrativas em valores 

estáveis ao realizado em 2017 deveu-se aos programas de redução de custos que foram 

implementados.   

 

• O resultado líquido foi negativo em R$ 19,0 milhões no 4T18, em comparação a negativos R$ 98,4 

milhões no 4T17 e R$ 22,0 milhões de lucro no 3T18. No comparativo dos anos, o resultado foi de 

R$ 3,0 milhões de lucro em 2018 frente aos R$ 108,2 mil negativos em 2017.  O resultado de 2018 

foi impactado pelo aumento da receita no período comparativo a 2017 e pela melhor performance 

em custos e despesas. Também foi melhor quando comparado a 2017 onde houve reconhecimento 

adicional de provisões tributárias, perdas no recebimento de créditos não recorrentes e não 

reconhecimento dos impostos e contribuições ativos sobre prejuízo fiscal do exercício. 

 

• O EBITDA ajustado no 4T18 foi apurado em R$ 43,3 milhões com margem de 18,0%. Em 2018 

totalizou R$ 178,3 milhões, aumento de 15,4% em relação a 2017, e com margem de 19,1%, 1,1 

pontos percentuais, superior a 2017. O EBITDA de 2018 foi impactado negativamente em R$ 5,6 

milhões devido à greve dos caminhoneiros ocorrida no mês de maio. O EBITDA de 2018 reflete o 

retorno da geração de caixa aos níveis normais após o período de recessão. No ano de 2018 não 

foram realizadas vendas adicionais de madeira ou floresta como ocorreu nos anos de 2016 e 2017.   

 

• A relação dívida líquida/EBITDA foi de 3,88 vezes em dezembro de 2018, contra 4,44 vezes do final 

de 2017. A variação se deve especialmente pelo aumento do EBITDA no ano de 2018. Excluindo da 

dívida líquida a variação cambial registrada como hedge accounting, a relação dívida líquida/EBITDA 

seria de 2,96x.   



 

 

• A posição de caixa ao fim do ano de 2018 foi de R$ 132,2 milhões e 65% da dívida está a longo 

prazo.   

   

PANORAMA DOS NEGÓCIOS  

 

Os negócios da Celulose Irani S.A. são compostos de três segmentos e estão organizados de acordo 

com o mercado de atuação. São independentes em suas operações e integrados de modo 

harmônico, buscando otimizar o uso das florestas plantadas de pinus, através do seu multiuso, a 

reciclagem de papel e a verticalização dos negócios.  

 

Segmento Embalagem PO (papelão ondulado) produz caixas e chapas de papelão ondulado, leves e 

pesadas e possui três unidades industriais, sendo: Embalagem SC Campina da Alegria, Embalagem 

SP Indaiatuba e Embalagem SP Vila Maria. 

 

Segmento Papel para Embalagens tem por finalidade a produção de papéis Kraft de baixa e alta 

gramaturas e de papéis reciclados, destinados ao mercado externo e interno, além de direcionar a 

maior parte da produção para o Segmento Embalagem PO. Conta com uma fábrica com quatro 

máquinas de papel, localizada em Vargem Bonita – SC (Papel SC Campina da Alegria) e uma fábrica 

com uma máquina em Santa Luzia - MG (Papel MG Santa Luzia). 

 

Segmento Florestal RS e Resinas comercializa madeira, breu e terebintina. Industrializa produtos de 

base florestal no estado do Rio Grande do Sul, a partir do ativo florestal de propriedade da 

Companhia localizado na região.  A partir da resina natural da floresta de pinus, a unidade de 

negócio denominada Resina RS Balneário Pinhal, com uma planta industrial localizada em Balneário 

Pinhal – RS, produz breu e terebintina, que são utilizados na manufatura de vernizes, tintas, sabões, 

colas, adesivos, dentre outros. O breu e a terebintina são destinados principalmente ao mercado 

externo. 

 

Controladas 

 
A Celulose Irani S.A. conta com as seguintes controladas integrais: 

 

• Habitasul Florestal S.A., com base fundiária de 16,5 mil hectares, dos quais 7,9 mil hectares 

plantados com pinus no 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. 

 



 

 

• 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. 

 

• 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. 

 
 

1. DESEMPENHO OPERACIONAL  

1.1. Segmento Embalagem de Papelão Ondulado (PO)  

O volume de vendas de embalagens de papelão ondulado do Mercado ABPO 

em toneladas, conforme demonstrado nos gráficos abaixo, apresentou 

aumento no 4T18 de 1,0% na comparação com o 4T17, quando no Mercado 

Irani reduziu 7,8%, totalizando 45.380 toneladas. Na comparação com o 

3T18, o Mercado ABPO reduziu 3,6%, quando o Mercado Irani registrou 

redução de 2,5%. No ano de 2018 o Mercado ABPO aumentou 1,8% em 

relação a 2017, e o Mercado Irani reduziu 5,7%. A redução do volume de vendas em toneladas 

deveu-se ao encerramento de um turno de produção na Embalagem SP Vila Maria ocorrido no 

segundo semestre de 2018.   

 
Em toneladas, a participação de mercado da Irani neste trimestre foi 5,0%, inferior em relação aos 

5,5% registrados no 4T17 e estável quando comparado aos 4,9% do 3T18.  Em 2018 a participação 

de mercado da Irani foi de 5,1%, quando em 2017 foi de 5,5%. 

 

O desempenho das vendas de caixas em 2018, no Mercado Irani teve redução de 5,2% em 

comparação a um aumento de 2,3% do Mercado ABPO. Já as vendas de chapas do Mercado Irani 

reduziram 6,7% em comparação à estabilidade do Mercado ABPO. A redução do Mercado Irani 

frente ao Mercado ABPO de Caixas e Chapas deve-se principalmente pela redução de um turno de 

produção na Embalagem SP Vila Maria e a consequente revisão na carteira de clientes e produtos na 

busca por melhores margens e performance no segmento.  

 

As unidades Embalagem SP Indaiatuba, Embalagem SC Campina da Alegria e Embalagem SP Vila 

Maria responderam respectivamente por 42%, 32% e 26% do total vendido em 2018 de papelão 

ondulado, sendo sua produção voltada inteiramente ao mercado interno.  

 
 



 

 

 

 

Em metros quadrados (m²) o volume de vendas de embalagens de papelão ondulado se manteve 

estável no 4T18 Mercado ABPO quando comparado ao 4T17 e reduziu 2,6% quando comparado ao 

3T18. No comparativo do ano de 2018 com 2017 registrou crescimento de 1,6%.  Já o mercado Irani, 

no 4T18 comparado ao 4T17 reduziu 7,6% no período. Comparativamente ao 3T18, o Mercado Irani 

ficou estável. No ano de 2018 a Irani registrou redução de 5,6% na comparação com 2017. Da 

mesma forma, a redução do volume de vendas em metros quadrados deveu-se ao encerramento de 

um turno de produção na Embalagem SP Vila Maria ocorrido no segundo semestre de 2018.   

 

Em metros quadrados, a participação de mercado da Irani foi de 5,6% no 4T18, inferior em relação 

aos 6,1% registrado no 4T17 e superior quando comparado a participação de 5,4% no 3T18. O 

volume de vendas pela Irani em 2018 acumulou 397.234 mil m² atingindo uma participação de 

mercado de 5,7% no ano.  

 

Ainda em metros quadrados, o desempenho das vendas de caixas em 2018, no Mercado Irani teve 

redução de 4,3% em comparação a um aumento de 2,0% do Mercado ABPO. Já as vendas de chapas 

do Mercado Irani registraram redução de 8,7% em comparação a estabilidade do Mercado ABPO.  

 



 

 

O volume da fábrica de Embalagem SP Indaiatuba atingiu 53.698 toneladas de caixas e 22.040 

toneladas de chapas em 2018 (face á 53.600 toneladas de caixas e 22.213 toneladas de chapas em 

2017). A fábrica de Embalagem SC Campina da Alegria registrou volume de vendas de 46.853 

toneladas de caixas e 11.568 toneladas de chapas em 2018 (ante 45.811 toneladas de caixas e 

12.165 toneladas de chapas em 2017). A fábrica de Embalagem SP Vila Maria registrou volume de 

29.295 toneladas de caixas e 18.857 toneladas de chapas em 2018 (ante 37.624 toneladas de caixas 

e 21.843 toneladas de chapas em 2017).  

 

O preço médio ABPO por tonelada no 4T18 foi 5,3% superior quando comparado ao do 4T17, assim 

como o preço médio Irani (CIF) que registrou aumento de 6,6% no 4T18. No comparativo do 

terceiro trimestre de 2018 o Mercado ABPO ficou 1,3% superior, quando o Mercado Irani ficou 1,7% 

superior. No ano, a variação nos preços no mercado ABPO ficou 4,4% superior, quando o Mercado 

Irani registrou crescimento de 6,2%. A melhor performance de preços do Mercado Irani deve-se a 

estratégia de depuração das carteiras implementada em função do encerramento de um turno de 

produção na unidade Embalagem SP Vila Maria. 

 
 

Nota metodológica: Os preços Irani são sem IPI, com PIS, COFINS, ICMS e ajustados de acordo com o mix de caixas e chapas de mercado. 

 
1.2 Segmento Papel para Embalagens 

 

A Irani atua no segmento de Papel para Embalagens, tanto nos mercados de 

papéis para embalagens rígidas (papel para papelão ondulado) como para 

embalagens flexíveis (papel para sacos).  

 

A produção total de papel para embalagens da Companhia no 4T18 foi 2,1% 

inferior à produção do 4T17 e estável em relação ao 3T18. As vendas 



 

 

apresentaram aumento de 19,0% e de 1,7%, respectivamente, em relação ao 4T17 e ao 3T18. No 

acumulado do ano, a produção totalizou 279.110 toneladas, apresentando redução de 3,4% sobre 

2017 e as vendas totalizaram 95.959 toneladas, crescimento de 7,7% em relação ao ano anterior.  

 

 

No 4T18, as transferências internas de papel para embalagens rígidas (PO) totalizaram 43.482 

toneladas (48.942t no 4T17 e 46.657t no 3T18), sendo que, para a fábrica Embalagem SP Indaiatuba 

alcançaram 17.378 toneladas (17.857t no 4T17 e 18.456t no 3T18); para a fábrica Embalagem SP 

Vila Maria foram transferidas 11.021 toneladas (14.991t no 4T17 e 11.898t no 3T18); e para a 

fábrica Embalagem SC Campina da Alegria foram transferidas 15.083 toneladas no 4T18 (16.094t no 

4T17 e 16.303t no 3T18). No ano de 2018, as transferências totalizaram 182.153 toneladas 

(197.635t em 2017), sendo 69.692t para a fábrica Embalagem SP Indaiatuba em 2018 (72.120t em 

2017), 50.741t para a fábrica Embalagem SP Vila Maria (63.619t em 2017) e 61.720t para fábrica 

Embalagem SC Campina da Alegria (61.896t em 2017). 

 

Do total das transferências internas em 2018, 38% foram para a fábrica Embalagem SP Indaiatuba, 

28% para a fábrica Embalagem SP Vila Maria, e 34% para a Embalagem SC Campina da Alegria, 

enquanto em 2017 foram 36%, 32% e 31% respectivamente. 



 

 

Os papéis para embalagens rígidas, que possuem volume de vendas pouco significativo (apenas 

4.692t no 4T18 conforme gráfico acima) tiveram redução no 4T18 de 2,5% e 6,6% quando 

comparados aos preços praticados no 4T17 e no 3T18, respectivamente. Em 2018 aumentou 8,1% 

em relação a 2017 e seguiram tendência de aumento verificada no mercado para o período. Os 

papéis para embalagens flexíveis, por sua vez, demonstraram  aumento de 7,4% quando comparado 

ao do 4T17, e 1,3% quando comparado com o 3T18. No comparativo dos anos o aumento registrado 

foi de 10,7% entre 2018 e 2017. 

 

 

1.3 Segmento Florestal RS e Resinas 

 

O segmento Florestal do Rio Grande do Sul, através da controlada 

Habitasul Florestal S.A., produziu e comercializou em 2018, 110 mil metros 

cúbicos de toras de pinus para o mercado local (96 mil metros cúbicos em 

2017) e forneceu 3.391 toneladas de resinas in natura à controladora 

Celulose Irani S.A. (4.131 toneladas em 2017) para serem utilizadas no 

processo industrial de fabricação de breu e terebintina.  

 

Os volumes de produção e vendas de breu e terebintina na unidade Resina RS Balneário Pinhal 

apresentou estabilidade na produção e redução de 26,7% nas vendas no 4T18 quando comparados 

ao do 4T17. Seu desempenho de produção e vendas quando comparado aos volumes do 3T18, foi 

inferior em 26,9% e 17,3%, respectivamente. No acumulado do ano os volumes de produção e 

vendas alcançaram 13.472 e 13.155 toneladas, aumento de 13,8% e 9,6%, quando comparado a 

2017, respectivamente. 

 



 

 

 

 

Em 2018, o preço de venda médio bruto do Breu foi 3,1% superior a 2017 quando a Terebintina 

registrou preço médio superior de 112,8% em relação 2017. Os preços destes produtos seguem 

tendência do mercado internacional e do câmbio, motivo pelo qual ocorreram as variações no 

período. 

 

2. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

2.1 Receita Operacional Líquida 
 

A receita operacional líquida do 4T18 foi de R$ 240.606 mil, crescimento de 4,3% em relação ao 

4T17 e redução de 3,0% quando comparado à do 3T18. No acumulado do ano, a receita totalizou R$ 

932.817 mil, crescimento de 8,6% se comparada à do mesmo período do ano anterior.  

 

No mercado interno, a receita operacional líquida foi de R$ 195.686 mil no 4T18 estabilidade 

quando comparado ao 4T17 e o 3T18. No ano de 2018, a receita operacional líquida deste mercado 

somou R$ 762.706 mil, elevação de 4,0% se comparado a 2017. A receita no mercado doméstico 

respondeu por 82% do total da receita da Irani em 2018. 

 



 

 

As exportações no 4T18 atingiram R$ 44.920 mil, 33,7% superior ao do 4T17 e redução de 15,8% em 

relação ao 3T18. No ano de 2018, totalizaram R$ 170.111 mil, montante 35,0% superior a 2017, 

representando 18% da receita operacional líquida total. A Ásia foi o principal destino das 

exportações, concentrando 37% da receita do mercado externo, seguida pela América do Sul com 

32%. Os demais mercados compreendem: Europa (23%), África (5%) e América do Norte (3%). 

 

 

O principal segmento de atuação da Irani é o segmento Embalagem de PO (papelão ondulado), 

responsável por 60% da receita líquida consolidada em 2018, seguido pelos segmentos Papel para 

Embalagens com 30%, e Florestal RS e Resinas, com 10%.  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Custo dos Produtos Vendidos 

 

O custo dos produtos vendidos em 2018 foi de R$ 668.334 mil, 7,4% superior a 2017. A variação do 

valor justo dos ativos biológicos não está sendo considerada neste valor do custo dos produtos 

vendidos em ambos os períodos.  

 

A formação do custo por Segmento de atuação da Irani em 2018 pode ser verificada nos gráficos 

abaixo. 

 

*a formação do custo do Segmento Papel para Embalagens não considera a 

variação do valor justo dos ativos biológicos.  

 

2.3 Despesas e Receitas Operacionais  

 

As despesas com vendas em 2018 (incluídas as perdas por impairment de contas a receber) 

totalizaram R$ 87.425 mil, estável em relação a 2017 e representaram 9,4% da receita líquida 

consolidada, abaixo dos 10,2% registrados em 2017.  

As despesas administrativas em 2018 foram estáveis em relação a 2017, e totalizaram R$ 58.313 

mil, representando 6,3% da receita líquida consolidada, inferior quando comparado a 2017 quando 

representou 6,8%, principalmente em função dos programas de redução de custos em andamento 

na Companhia.  

Outras receitas/despesas operacionais resultaram em uma receita de R$ 458 mil em 2018, contra 

uma despesa de R$ 74.053 mil de 2017. 

 

 

 

 



 

 

3. GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA (EBITDA AJUSTADO) 

 

 

A geração operacional de caixa, medida pelo EBITDA ajustado, totalizou no ano de 2018 R$ 178.356 

mil, com margem de 19,1% e 15,4% superior a 2017, apurado em R$ 154.530 mil. O aumento de 1,1 

pontos percentuais na margem deve-se, principalmente a melhor performance de receita e de 

custos no período. Importante salientar que no EBITDA de 2017 foi registrado venda de florestas no 

montante de R$ 19.100 mil, que não ocorreu no ano de 2018. Excluindo esta venda, a evolução do 

EBITDA foi de R$ 135.430 mil em 2017 para R$ 178.356 mil em 2018, uma evolução de 31,7% 

demonstrando uma retomada robusta dos resultados operacionais após o período de recessão 

econômica. O EBITDA do ano de 2018 poderia ter sido maior não fosse o impacto negativo de R$ 5,6 

milhões em função da greve dos caminhoneiros registrada no mês de maio.   

 

 

 

 

 

Consolidado (R$ mil) 4T18 3T18 4T17
Var.   

4T18/3T18

Var.    

4T18/4T17
2018 2017

Var.   

2018/2017

  Resultado Operacional antes de Tributos e Participações (18.424)      24.476       (82.727)  -175,3% -77,7% 15.623       (100.571) -

 Exaustão 4.981         2.215         35.415   124,9% -85,9% 16.587       41.761     -60,3%

 Depreciação e Amortização 13.716       13.608       14.038   0,8% -2,3% 52.246       53.815     -2,9%

 Resultado Financeiro 30.065       26.758       26.751   12,4% 12,4% 102.212     106.306   -3,9%

 EBITDA 30.338       67.057       (6.523)    -54,8% - 186.668     101.311   84,3%

    Margem EBITDA 12,6% 27,0% -2,8% -14,4p.p. 15,4p.p. 20,0% 11,8% 8,2p.p.

Ajustes conf Inst.CVM 527/12

 Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos 
(1)

10.451       (4.960)        22.012   - -52,5% 1.368         10.847     -87,4%

 Eventos Não Recorrentes
(2)

2.530         (9.682)        36.056   - -93,0% (9.680)        42.372     -122,8%

 EBITDA Ajustado 43.319       52.415       51.545   -17,4% -16,0% 178.356     154.530   15,4%

   Margem EBITDA Ajustada 18,0% 21,1% 22,4% -3,1p.p. -4,4p.p. 19,1% 18,0% 1,1p.p.

 recebimento de crédito não recorrente (R$ 500 mil) e o valor de R$ 2.039 mil referente ao resultado negativo na alienação de ativos por não se caracterizar despesa  

 recorrente do exercício.

1 
Variação do valor justo dos ativos biológicos, por não significar redução de caixa no período.

2
 Eventos Não Recorrentes: O valor de (R$ 9.680 mil) (2018) refere-se a reversão de provisões tributárias não recorrentes no valor de (R$ 11.219 mil), reversão de perdas de



 

 

4. RESULTADO FINANCEIRO E ENDIVIDAMENTO  

 

O resultado financeiro foi de R$ 30.065 mil negativos no 4T18, representando aumento de 12,4% 

em comparação ao do 4T17 e do 3T18, devido à realização da variação cambial do hedge 

accounting. No ano de 2018 o resultado financeiro foi de R$ 102.212 mil negativos, o que 

representa redução de 3,9% em comparação a 2017 que totalizou R$ 106.306 mil negativos, 

impactado pela variação cambial ativa.  

 

No 4T18, as despesas financeiras totalizaram R$ 36.097 mil face a R$ 27.803 mil no 4T17, e R$ 

35.504 mil no 3T18. No ano a despesa financeira foi de R$ 128.457 mil face a R$ 128.248 mil de 

2017. As receitas financeiras atingiram R$ 6.032 mil no 4T18, versus R$ 1.052 mil no mesmo período 

do ano anterior e a R$ 8.746 mil no 3T18. Em 2018 a receita financeira foi R$ 26.245 mil versus R$ 

21.942 mil de 2017. 

  

O resultado financeiro está distribuído da seguinte forma: 

R$ mil 4T18 3T18 4T17 2018 2017 

Receitas Financeiras 6.032 8.746 1.052 26.245 21.942 

Despesas Financeiras (36.097) (35.504) (27.803) (128.457) (128.248) 

Resultado Financeiro (30.065) (26.758) (26.751) (102.212) (106.306) 
 

Nas receitas e despesas financeiras apresentadas estão inclusas as variações cambiais ativas e 

passivas, conforme segue:  

 

 

R$ mil 4T18 3T18 4T17 2018 2017 

Variação cambial ativa 4.150 7.074 2.196 19.899 13.662 

Variação cambial passiva (9.731) (8.624) (2.260) (25.493) (22.459) 

Variação cambial líquida (5.581) (1.550) (64) (5.594) (8.797) 

  

A variação cambial impactou negativamente os resultados da Companhia em R$ 5.581 mil no 4T18 e 

R$ 5.594 mil no ano de 2018, explicada principalmente pelo reconhecimento do hedge accounting 

no resultado.  

 
O resultado financeiro sem variação cambial apresenta-se da seguinte forma: 

 



 

 

R$ mil 4T18 3T18 4T17 2018 2017 

Resultado Financeiro sem variação 
cambial 

(24.484) (25.208) (26.687) (96.618) (97.509) 

 

Com o objetivo de fazer uma proteção das exportações para os próximos anos, a Companhia 

mantém o fluxo de vencimento dos compromissos em moeda estrangeira (Dólar) alinhados às 

previsões de recebimento na mesma moeda. A variação cambial destas operações está sendo 

lançada mensalmente no Patrimônio Líquido e é reconhecida no resultado, como despesa 

financeira, quando da sua realização (hedge accounting). No 4T18 foi reconhecido como hedge 

accounting o valor positivo de R$ 18.177 mil (R$ 11.997 mil líquido dos tributos no patrimônio 

líquido), bem como o valor reconhecido no resultado como despesa financeira foi de R$ 5.679 mil. 

No acumulado, a Companhia mantém R$ 164.683 mil de variação cambial de hedge accounting, a 

ser reconhecida no resultado quando da sua realização ao longo dos próximos anos, sendo que R$ 

108.691 mil estão reconhecidos no Patrimônio Líquido (líquido dos tributos) e R$ 55.992 mil no 

Passivo Não Circulante (tributos). 

 

Câmbio 

 
A taxa de câmbio que era de R$ 3,31/US$ em 31 de dezembro de 2017, ficou 16,9% superior ao fim 

de dezembro de 2018, e chegou a R$ 3,87/US$. A taxa de câmbio média do 4° trimestre de 2018 foi 

de R$ 3,81/US$, 3,8% inferior à do 3T18 e 17,2% superior a do mesmo período de 2017. No ano de 

2018 a taxa de câmbio média teve valorização de 14,4% chegando a R$ 3,65/US$. 

 

R$ mil 4T18 3T18 4T17 Δ4T18/3T18 Δ4T18/4T17 2018 2017 Δ2018/2017 

Dólar médio 3,81 3,96 3,25 -3,8% +17,2% 3,65 3,19 +14,4% 

Dólar final 3,87 4,00 3,31 -3,3% +16,9% 3,87 3,31 +16,9% 

Fonte: Bacen 

 

Endividamento 

 

O endividamento bruto consolidado em 31 de dezembro de 2018 totalizava R$ 825,0 milhões, 

comparado a R$ 772,1 milhões em 31 de dezembro de 2017. A variação deste indicador foi 

influenciada pelas captações e liquidações durante o ano além do impacto do dólar nas dividas 

nesta moeda. O perfil do endividamento bruto em 31 de dezembro de 2018 era de 35% com 

vencimento no curto prazo e 65% com vencimento no longo prazo. 



 

 

O saldo de caixa consolidado em 31 de dezembro de 2018 totalizava R$ 132,2 milhões, comparado a 

R$ 85,7 milhões (incluso o saldo de bancos conta vinculada) em 31 de dezembro de 2017. O 

impacto no caixa ocorreu principalmente devido as liquidações de operações financeiras em maior 

volume do que as captações e execução de investimentos frente à geração de caixa.  

 

Por consequência o endividamento líquido consolidado em 31 de dezembro de 2018 totalizou R$ 

692,7 milhões, comparado a R$ 686,4 milhões em 31 de dezembro de 2017, resultando no indicador 

dívida líquida/EBITDA que passou de 4,44 vezes no final de 2017 para 3,88 vezes no encerramento 

de 2018.  Excluindo da dívida líquida a variação cambial registrada como hedge accounting (Nota 

Explicativa 29 – Hedge de Fluxo de Caixa), o indicador dívida líquida/EBITDA Proforma seria de 2,96 

no final de 2018.  

 



 

 

 

 

5. AVALIAÇÃO DO VALOR JUSTO DOS ATIVOS BIOLÓGICOS (FLORESTAS) 

 

A partir de 2010 a Companhia passou a mensurar o valor justo dos seus ativos biológicos (florestas) 

periodicamente, conforme determina o CPC 29. A variação do valor justo dos seus ativos biológicos 

produziu efeitos no resultado da Companhia de 2018, conforme demonstrado a seguir: 

 

Efeitos das variações do valor justo dos ativos biológicos 

R$ mil 2018 2017 

Variação do valor justo dos ativos biológicos (1.368) (10.847) 

Exaustão do valor justo dos ativos biológicos (15.110) (30.754) 

 

A variação do valor justo dos ativos biológicos foi negativa em 2018, principalmente em relação às 

florestas do Rio Grande do Sul que tiveram variações com efeito negativo nos custos de resinagem e 

silvicultura. 

 

A variação do valor justo dos ativos biológicos, bem como sua exaustão, é reconhecida no Custo dos 

Produtos Vendidos – CPV. Esta determinação contábil permite avaliar de forma mais precisa o valor 

de mercado das florestas da Companhia, conferindo mais adequação às suas Demonstrações 

Financeiras. 

 

 



 

 

6. RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS TRIBUTOS E PARTICIPAÇÕES 

 

O resultado operacional antes dos tributos e participações no 4T18 foi de R$ 18.424 mil negativo 

ante R$ 82.727 mil negativo no 4T17 e R$ 24.476 mil positivo no 3T18. Em 2018 o resultado 

operacional antes dos tributos e participações totalizou R$ 15.623 mil de lucro, superior em 

comparação a 2017 registrado em R$ 100.571 mil negativo.  

 

7. RESULTADO LÍQUIDO 

 

No 4T18, o resultado líquido foi negativo em R$ 19.032 mil em comparação a negativo R$ 98.421 

mil no 4T17 e R$ 22.020 mil de lucro no 3T18. No acumulado do ano, o resultado líquido foi de R$ 

3.011 mil de lucro comparado aos R$ 108.173 mil negativo apurados em 2017. Os principais fatores 

foram o aumento da receita no período comparativo a 2017 e a melhor performance em custos e 

despesas. Também foi melhor quando comparado a 2017 onde houve reconhecimento adicional de 

provisões tributárias, perdas no recebimento de créditos não recorrentes e não reconhecimento 

dos impostos e contribuições ativos sobre prejuízo fiscal do exercício. 

 

8. INVESTIMENTOS 

 

 A Companhia mantém sua estratégia de investir na modernização e automação dos seus processos 

produtivos.  

 

Os investimentos deste ano de 2018 somaram R$ 71.767 mil e foram basicamente direcionados 

para manutenção e melhorias das máquinas e equipamentos, melhoria das estruturas físicas da 

Companhia e reflorestamento.  

 

O investimento realizado em 2018 que merece destaque foi à implantação do sistema SAP 

S/4HANA, que é um importante passo na melhoria da governança e na jornada de transformação 

digital da Companhia, que visa obter maior eficiência, produtividade e competitividade nos seus 

negócios. 

 

Em 2018 também ocorreu o investimento com a aquisição de uma impressora para Embalagem SP 

Indaiatuba.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. MERCADO DE CAPITAIS  

 

O capital social da Irani, em 31 de dezembro de 2018, era representado por 166.720.235 ações, das 

quais 153.909.975 (92%) são ações ordinárias, e 12.810.260 (8%), ações preferenciais. Em 31 de 

dezembro de 2018, a Companhia mantinha em tesouraria 2.376.100 ações, 24.000 ações ordinárias 

e 2.352.100 ações preferenciais. Na mesma data as ações ordinárias eram negociadas a R$ 2,95 

quando as ações preferenciais eram negociadas a R$ 2,90. 

 

10. SUSTENTABILIDADE   

 

A Irani adota um modelo de gestão integrado, incorporando à sua estratégia o equilíbrio dos 

desempenhos econômico e socioambiental. Ao assumir o compromisso com a sustentabilidade, 

promove um círculo virtuoso de preservação ambiental, desenvolvimento social e inovação, 

confirmando sua responsabilidade em ser uma empresa ambientalmente adequada, socialmente 

justa e economicamente viável.  

 

Em abril de 2018, instituiu um Comitê de Sustentabilidade composto pela Diretoria Executiva, 

gerentes industriais, gestores corporativos indicados e analistas de sustentabilidade com as 

atribuições de assegurar a evolução do tema alinhada ao planejamento estratégico da Companhia e 

dar diretrizes para a tratativa das inciativas atreladas ao tema.  

 

No primeiro semestre da cada ano é publicado o Relatório de Sustentabilidade. Alinhado às 

diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI) e inspirado nas orientações para o relato integrado do 

International Integrated Reporting Council (IIRC), o documento está disponível para consulta em 

www.relatorioanualirani.com.br. 

R$ mil 4T18 2018 

Terrenos  - 21 

Prédios  - 79 

Equipamentos 940 37.363 

Intangível 6.735 20.544 

Reflorestamento 5.333 13.760 

Total 13.008 71.767 



 

 

10.1 Prêmios e Reconhecimentos  

 

A Companhia recebeu, em 2018, os seguintes reconhecimentos:  

 

• Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP): concedido pela aderência do 

conjunto de práticas da Irani aos requisitos aplicáveis aos elegíveis ao troféu Prata. A Irani foi 

reconhecida também como destaque na categoria Indústria pelo atendimento aos requisitos e 

performance diferenciada. Reconhecimento em sustentabilidade pelo case “Planta de 

recuperação de fibra e reciclagem de plástico”. Nesta mesma premiação recebeu o troféu de 

inovação, reconhecimento pelas práticas de gestão e resultados da inovação segundo os 

critérios definidos no Guia de Avaliação do SGI – Sistema de Gestão da Inovação. 

 

• Prêmio Empresa Cidadã Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing de Santa Catarina 

(ADVB/SC): conferido às organizações catarinenses que desenvolvem iniciativas 

socioambientais destacadas. A Irani foi reconhecida na categoria Preservação Ambiental pelo 

case “Produção de briquetes de carvão a partir de resíduos industriais”.  

 

• 8ª certificação de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC: premiação instituída por lei 

pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina reconhece e valoriza empresas e organizações 

comprometidas com o bem-estar da sociedade e a preservação ambiental. A Irani conquistou 

este Troféu pela quinta vez. 

 

• Prêmio ECO® 2018 — 36 Anos: promovido pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil e 

O Estadão para distinguir e reconhecer as melhores empresas e práticas de gestão empresarial 

para a sustentabilidade no Brasil. A Irani foi reconhecida na categoria resíduos sólidos pelo o 

case “Produção de briquetes de carvão a partir de resíduos industriais”.  

 

• 14º Prêmio Brasil Ambiental da AMCHAM RIO: reconhecimento da Câmara Americana de 

Comércio do Rio de Janeiro às organizações com melhores práticas em sustentabilidade. A Irani 

conquistou a honraria na categoria resíduos sólidos pelo case “Produção de briquetes de 

carvão a partir de resíduos industriais”.  

 

• Moção de Aplausos da Câmara de Vereadores de Joaçaba/SC.   

 

• Menção Honrosa Câmara de Vereadores de Vargem Bonita/SC.  

 

 

 

 



 

 

10.2 Gestão do Desempenho Ambiental  

 

A política ambiental da Irani está alinhada com a Norma ISO 14001:2015 e reflete o 

comprometimento com as partes interessadas através do atendimento aos requisitos legais 

aplicáveis, prevenção da poluição, preservação do meio ambiente, redução de impactos ambientais 

e melhoria contínua com o objetivo de aumentar o desempenho, conduzindo suas atividades de 

acordo com as melhores práticas de gestão ambiental.  

  

A Empresa mantém monitoramentos constantes, como monitoramento da qualidade da água, 

qualidade do ar, lençol freático, resíduos, efluentes, emissões atmosféricas, entre outros, para 

garantir o atendimento à legislação ambiental vigente. 

 

A efetividade do sistema de gestão ambiental se reflete nas certificações conquistadas. As unidades 

da Companhia são certificadas pela ISO 14064.  A Irani é a primeira empresa brasileira a certificar 

um Inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE) de acordo com a ISO 14064:2006. Essa certificação 

comprova que é uma empresa carbono neutro, o que significa que as florestas têm potencial de 

absorção superior às emissões da Companhia.  

 

As florestas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul possuem a certificação FSC® - Forest Stewardship 

Council® de manejo florestal (FSC®-C020437 / FSC®-C116791) e nossas fábricas de celulose e papel, 

embalagem de papelão ondulado e resinas possuem a certificação FSC® de Cadeia de Custódia 

(FSC®-C009947 / FSC®-C120229), sendo que as Unidades de Embalagens são certificadas também 

pela ISO 14001, demonstrando comprometimento com as questões ambientais e práticas focadas 

em sustentabilidade, além de consolidar a credibilidade da organização junto aos stakeholders. 

 

A Certificação FSC® funciona como um atestado de origem do produto. Mostra que a matéria-prima 

utilizada pela Companhia é manejada, extraída e beneficiada de uma maneira ecologicamente 

correta, socialmente justa e economicamente viável.  Possuí a Certificação de Manejo florestal e a 

Certificação de Cadeia de Custódia, que possibilita a fabricação de produtos com o selo FSC®. A 

certificação vem sendo um instrumento de mercado, voluntário e independente, para as empresas 

garantirem aos consumidores informação confiável sobre a origem das matérias primas utilizadas 

nos seus produtos.  

  

A Celulose Irani mantém suas Unidades devidamente licenciadas, sendo que todas as licenças 

necessárias para exercer as atividades são solicitadas junto aos órgãos competentes e renovadas de 



 

 

forma sistemática antes do término da sua validade. Todas as condicionantes são devidamente 

implementadas e as evidencias são protocoladas junto aos órgãos ambientais conforme 

periodicidade estipulada na própria licença.  

 

Diversas medidas são adotadas a fim de minimizar os impactos ambientais decorrentes de suas 

atividades. De forma pioneira e inovadora a Irani implantou o projeto para recuperação de plástico 

(resíduo proveniente da reciclagem de aparas de papelão) gerando um novo subproduto chamado 

de apara mista de plástico, matéria-prima utilizada pela indústria do plástico para confecção de 

mourões, telhas e chapas de plástico reciclado, criando uma nova cadeia produtiva com valor 

agregado e com o benefício ambiental evitando a disposição de resíduos plásticos em aterro. 

 

Através de parcerias sustentáveis que visam ações com benefícios sociais, ambientais e econômicos 

a Irani em conjunto com empresas parceiras desenvolveu projetos visando à destinação adequada 

do carvão oriundo da queima de biomassa na caldeira da Irani. O carvão oriundo desse processo era 

destinado ao aterro industrial, contribuindo para redução da vida útil do mesmo e gerando gases de 

efeito estufa oriundo da sua degradação. As empresas parceiras utilizam este resíduo de formas 

diversas, sendo que a GTNH processa o mesmo e transforma em carvão vegetal para churrasco e 

lareiras, o qual é nomeado como Carvão Ecomais. 

 

11 INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL  

 

11.1 Desenvolvimento de Pessoas 

 

A Irani encerrou o ano de 2018 com 2.426 colaboradores. Busca alcançar a excelência por meio da 

gestão participativa e do investimento em programas, ações e benefícios que ofereçam, em um 

ambiente de trabalho agradável, condições de desenvolvimento pessoal e profissional para seus 

colaboradores. Foram investidos no ano de 2018 R$ 32.672 mil em benefícios de alimentação, 

transporte, seguro de vida e plano de saúde, R$ 1.154 mil em capacitação e aprimoramento 

pessoal, R$ 5.654 mil no programa de participação nos resultados – PPR e R$ 6.886 mil no programa 

de SUPERA. 

 

As pessoas são os propulsores para cumprir a missão e catalisadores para atingir a visão. Por isso, 

formar equipes de alta performance e fazer com que as pessoas desenvolvam o máximo de seu 

potencial pessoal e profissional faz parte da estratégia. Este estímulo e desenvolvimento é 



 

 

oferecido aos colaboradores por meio de cinco programas estruturantes: GERA, CRESCE, CUIDA, 

MOTIVA e SUPERA. 

 

O Programa Gera dispõe de um conjunto de processos que visa atrair, engajar e acompanhar a 

trajetória dos profissionais da Irani, buscando assegurar que estejam adequados e integrados à 

cultura organizacional. Assim, acompanhando todo o ciclo do vínculo profissional, esperando que o 

desenvolvimento das pessoas seja reconhecido como mérito de ambas as partes. O Programa 

Cresce atua como parceira das lideranças, buscando entender a realidade de cada unidade e áreas 

de apoio. Também inspirados pelo Planejamento Estratégico da Companhia, será trabalhado ainda 

mais no objetivo de fortalecer a cultura de aprendizagem e oferecer melhores soluções para ajudar 

as lideranças a promoverem um ambiente estimulante para equipes de alta performance. Nesse 

sentido, busca-se trazer um novo significado para os métodos de aprendizagem a partir do 

desenvolvimento estruturado da Educação Corporativa com três escolas internas: ITEC (Técnica), 

DNA (Cultura) e LIDERA (Liderança). O Programa CUIDA foi estruturado para propiciar mudanças 

comportamentais e melhorar as condições físicas do ambiente de trabalho. É constituído por um 

conjunto de procedimentos práticos e aplicáveis dentro de um modelo de gestão integrada de 

saúde e segurança, que visa a redução de acidentes, o aumento de percentual de atendimento à 

legislação e maior aculturamento dos colaboradores quanto aos temas de saúde e segurança. Pelo 

Programa MOTIVA a Empresa trabalha o clima organizacional através de práticas de gestão de 

pessoas. A atuação das lideranças, dos colaboradores e dos grupos de apoio a gestão do clima, 

assim como a pesquisa e a monitoria de clima, são os meios utilizados para se criar um dos 

melhores ambientes para trabalhar. Já o Programa SUPERA é um programa de avaliação anual com 

base em competências e de gestão de resultados com o objetivo de oportunizar o 

autoconhecimento, o desenvolvimento das pessoas, o fortalecimento da cultura de feedback, a 

identificação de talentos e o reconhecimento dos colaboradores. 

 

11.2 Sociedade 

 

Os investimentos sociais da Irani buscam atender ao objetivo estratégico de promover o 

desenvolvimento das comunidades do entorno, no intuito de compartilhar valor e gerar 

prosperidade para todos os públicos impactados pelos negócios da Companhia.  

 

Para isso, busca estabelecer parcerias sólidas para o desenvolvimento de projetos nas áreas de 

cidadania, educação socioambiental, cultura e esporte. Em 2018, investimos R$ 206 mil em projetos 

como:  



 

 

• Parceria com a Associação Junior Achievement nos estados de SC, SP, RS e MG, beneficiando 

mais de 700 jovens em idade escolar. 

 

• Projeto Aluno Destaque, que objetiva incentivar os cinco melhores alunos da E.E.B. Galeazzo 

Paganelli, em Campina da Alegria (SC) a continuarem seus estudos de forma excelente e 

prepararem-se para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e vestibulares por meio de 

orientação pedagógica e da concessão de bolsas de estudos.  

 

• Núcleos de iniciação ao voleibol em parceria com a Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV), 

atendendo, em média, 335 alunos. 

 

• Programa SESI Atleta do Futuro em parceria com o SESI SP e Prefeitura de Indaiatuba (SP) para o 

desenvolvimento da cidadania por meio da prática esportiva, atendendo aproximadamente 

1.500 crianças entre 6 e 12 anos.  

 

• Escola de Esportes SESI, em parceria com o SESI MG, para a oferta gratuita de aulas de futebol de 

campo para 48 crianças e jovens de 06 a 17 anos. 

 

• Projeto Broto do Galho, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável na 

comunidade de Campina da Alegria por meio de um núcleo produtivo de artesanato a partir de 

resíduos industriais, estimulando a integração social e a geração de renda extra aos 

participantes. 

 

• Doações pontuais são avaliadas por comitês de investimento social local e contribuem com ações 

culturais e socioambientais das comunidades no entorno. Em 2018, as doações realizadas 

totalizaram R$ 10 mil. 

 

12 SERVIÇOS DE AUDITORIA  

 

Em conformidade com a Instrução CVM nº 381/03, informamos que durante o exercício de 2018, a 

KPMG Auditores Independentes prestou serviço de auditoria das demonstrações financeiras no 

montante de R$ 576 mil.  

 

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. 

 

 

 



 

 

13 PERSPECTIVAS 

 

O ano de 2019 inicia um novo ciclo político e econômico no Brasil. As expectativas são de que o 

novo governo, com viés mais liberal, tenha sucesso na implementação nas reformas, especialmente 

a da previdência social. A construção de uma nação mais próspera passa pela reformulação do 

Estado e pela simplificação e harmonização do ambiente de negócios. O novo governo demonstra 

estar imbuído com estas mudanças, o que deve pavimentar a retomada do crescimento econômico 

mais robusto e sustentável do País.  

 

No cenário internacional começam a surgir incertezas mais relevantes a medida que o ciclo de 

expansão econômica dos EUA caminha para ser o maior da história. Além disso, a geopolítica pode 

trazer desafios adicionais à medida que se continue com o “trade war” e outras medidas 

protecionistas possam ser adotadas pelas principais economias.     
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A Diretoria.  


