
 

 

Senhores Acionistas, 

 
A administração da Irani Papel e Embalagem 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 2019. 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 Irani Papel e Embalagem S.A. é uma empresa de Embalagem de Papel integrada, com robusta 

base florestal própria destinada à produção de celulose, utilizada na produção de papel. 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 2019 

 

A economia mundial seguiu sua trajetória de 

crescimento, embora em ritmo mais 

moderado, característica de um estágio mais 

avançado do ciclo econômico.  O maior ciclo 

de expansão econômica dos EUA da era 

moderna gera natural incerteza sobre o 

momento de uma reversão da tendência. A 

inflação segue baixa nos Países desenvolvidos 

e os bancos centrais continuam estimulando a 

atividade econômica com juros baixos. As 

incertezas do trade war foram se dissipando 

ao longo do ano e a tendência é de 

continuação do crescimento econômico 

moderado. 

 

O Brasil, que está na fase inicial de um novo 

ciclo econômico, teve importantes avanços 

estruturais em 2019. O principal e mais 

emblemático avanço foi a aprovação da 

reforma da previdência, um sinal inequívoco 

do compromisso do governo com a 

responsabilidade fiscal. A edição da 

“Declaração de Direitos de Liberdade 

Econômica” também foi uma demonstração 

do País com os compromissos liberais na 

economia. Outros importantes movimentos 

rumo a uma economia mais liberal também 

foram implementados, como privatizações e 

as inúmeras medidas microeconômicas 

visando melhorar o ambiente de negócios. A 

inflação seguiu baixa, assim como no restante 



 

 

do mundo, o que permitiu ao Banco Central 

do Brasil encerrar o ano de 2019 com os 

menores juros da história, a 4,50% a.a. Os 

juros em níveis tão baixos viabilizam projetos 

na economia real e a consequente geração de 

emprego e renda. O Brasil encerrou o ano de 

2019 na cabeceira da pista para decolar.     

  

De acordo com Associação Brasileira de 

Papelão Ondulado (ABPO), a expedição em 

toneladas de papelão ondulado em 2019 

registrou crescimento de 1,6% na comparação 

com 2018 e atingiu seu novo pico histórico, 

em 3,602 milhões de toneladas.  

 

A receita líquida da Irani em 2019 teve 

crescimento de 12,5% no comparativo com 

2018, reflexo, da melhor performance de 

vendas no mercado interno nos segmentos 

Papel para Embalagens e Embalagem de 

Papelão Ondulado.  O mercado doméstico 

representou 81% das vendas da Companhia e 

o mercado externo chegou a 19%.  

 

O segmento Embalagem de Papelão Ondulado 

(PO) representou em 2019 53% da receita 

líquida da Irani, o segmento de Papel para 

Embalagens representou 38% e o segmento 

Florestal RS e Resinas, 9%. 

 

Em 2019 foram realizadas várias medidas para 

melhorar o perfil da dívida e acelerar a 

desalavancagem financeira da empresa, tais 

como a emissão de debêntures verdes no 

montante de R$ 505 milhões, o fechamento 

da fábrica de Embalagem SP – Vila Maria e a 

venda de ativos não estratégicos. A Irani 

encerrou o ano com 3,40x de alavancagem 

financeira, com R$ 110 milhões em caixa e 

com 68% da dívida no longo prazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Principais indicadores econômico-financeiros 

 

 

• A Companhia divulgou através de Fato Relevante em 20 de janeiro de 2020, que está estudando a 

possibilidade de realização de uma eventual oferta pública de distribuição primária de ações. 

 

• Em 03 de fevereiro de 2020, o Conselho de Administração autorizou o início dos trabalhos 

preparatórios para migração da Companhia para o Novo Mercado da B3.  

 

• Para melhor refletir as atividades preponderantes realizadas pela Companhia (fabricação de papel 

para embalagem e embalagens de papel), a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de 

fevereiro de 2020 aprovou a alteração da denominação da sociedade para “IRANI PAPEL E 

EMBALAGEM S.A.”.  

 

• A receita líquida no 4T19 registrou crescimento de 10,9% quando comparada ao 4T18 e redução de 

2,5% comparada ao 3T19. No comparativo dos anos a receita líquida cresceu 12,5% em 2019 em 

relação a 2018 e atingiu R$ 898,8 milhões, reflexo da melhor performance no mercado interno.  

PRINCIPAIS INDICADORES - CONSOLIDADO 4T19 3T19 4T18
Var.   

4T19/3T19

Var.    

4T19/4T18
2019 2018

Var.   

2019/2018

      Econômico e Financeiro (R$ mil)
1

  Receita Operacional Líquida 232.972     238.913     210.116  -2,5% 10,9% 898.779     799.159   12,5%

    Mercado Interno 203.866     193.295     165.196  5,5% 23,4% 730.046     629.048   16,1%

    Mercado Externo 29.106       45.618       44.920    -36,2% -35,2% 168.733     170.111   -0,8%

  Lucro Bruto (incluso *) 65.546       72.762       52.917    -9,9% 23,9% 268.400     266.646   0,7%

     (*) Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos 676            5.956         (10.451)  -88,7% - 7.970         1.244       540,7%

    Margem Bruta 28,1% 30,5% 25,2% -2,4p.p. 2,9p.p. 29,9% 33,4% -3,5p.p.

  Resultado Operacional antes de Tributos e Participações (48.028)      18.606       (11.295)   -358,1% 325,2% (29.525)      38.048     -177,6%

    Margem Operacional -20,6% 7,8% -5,4% -28,4p.p. 15,2p.p. -3,3% 4,8% -8,1p.p.

  Resultado Líquido 14.154       15.312       (11.906)   -7,6% - 26.456       27.211     -2,8%

    Margem Líquida 6,1% 6,4% -5,7% -0,3p.p. 11,8p.p. 2,9% 3,4% -0,5p.p.

  EBITDA Ajustado operação continuada
 2

80.647       50.412       46.005    60,0% 75,3% 228.244     234.957   -2,9%

    Margem EBITDA Ajustada operação continuada 34,6% 21,1% 21,9% 13,5p.p. 12,7p.p. 25,4% 29,4% -4,0p.p.

  Dívida Líquida (R$ milhões) 728,3         771,6         692,7       -5,6% 5,1% 728,3         692,7       5,1%

  Dívida Líquida/EBITDA Ajustado(x) 3,40 4,22 3,88 -19,4% -12,4% 3,40 3,88 -12,4%

  Dívida Líquida/EBITDA  Ajustado proforma(x)
 3

2,28 - - - - 2,28 - -

     Dados Operacionais (t)

     Embalagem Papelão Ondulado (PO)

   Produção/Vendas 39.142       42.786       45.380    -8,5% -13,7% 165.078     182.310   -9,5%
     Papel para Embalagens
   Produção 73.902       73.172       71.599    1,0% 3,2% 292.628     279.110   4,8%
   Vendas 32.979       32.057       26.451    2,9% 24,7% 121.351     95.959     26,5%
     Florestal RS e Resinas
   Produção 2.779         3.522         2.727       -21,1% 1,9% 13.680       13.472     1,5%
   Vendas 3.063         3.401         3.053       -9,9% 0,3% 13.503       13.155     2,6%

OBS: As informações Econômico e Financeiro dos períodos anteriores apresentadas para fins comparativos foram ajustadas a fim de refletir a exclusão da operação 

descontinuada e diferem das informações anteriormente divulgadas.  As informações Econômico e Financeiro de 2018 estão sendo reapresentadas e diferem das 

 informações anteriormente divulgadas.

3
 Excluindo da dívida l íquida operações realizadas no exercício cujo valores serão recebidos nos próximos meses: i)Crédito de PIS e COFINS (ICMS na Base) no valor de 

R$143.157 mil; ii) Venda de Imóveis Rurais no valor de R$ 24.975 mil; i i i) Desmobilização de imóvel da Vila Maria - SP no valor de R$ 40.200 mil. 

2
 EBITDA (lucro antes de juros, tributos, depreciação, amortização e exaustão) ver o capitulo neste release. 

     ¹ Acumulado nos últimos doze meses.
1
 Excluindo operação descontinuada 



 

 

• O volume de vendas do segmento Embalagem de Papelão Ondulado reduziu 9,5% quando 

comparado a 2018, e totalizou 165,1 mil toneladas em 2019, devido ao encerramento das 

atividades na Embalagem SP Vila Maria e consequente depuração da carteira realizada no 

segmento. Já o segmento de Papel para Embalagens aumentou 26,5% e totalizou 121,3 mil 

toneladas devido a maior disponibilidade de papel para venda em função do encerramento das 

atividades na Embalagem SP Vila Maria. O segmento de Resinas aumentou 2,6%, alcançando 13,5 

mil toneladas, crescimento devido a maior produtividade na operação do segmento. 

 

• O lucro bruto do 4T19 apresentou aumento de 23,9% em comparação ao 4T18 e redução de 9,9% 

quando comparado ao 3T19.  Em comparação a 2018 apresentou estabilidade e alcançou R$ 268,4 

milhões.  

 
• As despesas com vendas em 2019 (incluídas as perdas por impairment de contas a receber) 

totalizaram R$ 83,9 milhões, aumento de 15,2% em relação a de 2018 e representaram 9,3% da 

receita líquida consolidada, acima dos 9,1% registrados em 2018. As despesas administrativas em 

2019 totalizaram R$ 61,9 milhões e ficaram 10,4% superiores ao realizado em 2018 no montante de 

R$ 56,1 milhões, representando 6,9% da receita líquida consolidada, inferior a 2018 quando 

representou 7,0%.   

 

• O resultado líquido das operações continuadas foi de R$ 14,1 milhões de lucro no 4T19, em 

comparação a negativos R$ 11,9 milhões no 4T18 e R$ 15,3 milhões de lucro no 3T19. No 

comparativo dos anos, o resultado foi de R$ 26,4 milhões de lucro em 2019 frente aos R$ 27,2 

milhões de lucro em 2018.  O resultado das operações continuadas exclui o resultado e o 

impairment da fábrica de Embalagem SP Vila Maria, encerrada no 3T19 e que tinha performance 

inferior as demais unidades. O resultado de 2019 também foi impactado positivamente: i) pelo 

reconhecimento de créditos de PIS e COFINS em função do trânsito em julgado de decisão judicial 

favorável a Companhia no montante de R$ 143,1 milhões, ii) pela venda de ativos florestais e de 

terras não estratégicos no montante de R$ 92,0 milhões, iii) pelo reconhecimento de IRPJ/CSLL 

sobre prejuízos fiscais no montante de R$ 34,5 milhões; e foi impactado negativamente pela i) 

realização de hedge accounting em função do pagamento de dívidas denominadas em dólar no 

montante de R$ 161,7 milhões e ii) por custos de pré-pagamento de dívidas em função da 

reestruturação das dívidas da Companhia no montante de R$ 42,1 milhões. Considerando-se o 

resultado líquido negativo da operação descontinuada o resultado líquido da Companhia em 2019 

foi negativo R$ 79,6 milhões. 

 



 

 

• O EBITDA Ajustado da operação continuada no 4T19 foi apurado em R$ 80,6 milhões com margem 

de 34,6%. Em 2019 o EBITDA Ajustado totalizou R$ 228,2 milhões, redução de 2,9% em relação a 

2018, e com margem de 25,4%, 4,0 pontos percentuais inferior a 2018, o qual foi impactado 

positivamente pelo reconhecimento de venda de florestas motivado pela reapresentação das 

demonstrações financeiras daquele ano. O EBITDA de 2019 foi impactado positivamente pela venda 

de florestas da Companhia localizadas no estado do Rio Grande do Sul no montante de R$ 39,0 

milhões. Considerando-se o EBITDA negativo da operação descontinuada o EBITDA Ajustado da 

Companhia em 2019 foi de R$ 214,5 milhões.  

 

• A relação dívida líquida/EBITDA foi de 3,40 vezes em dezembro de 2019, contra 3,12 vezes do final 

de 2018. A variação se deve a redução do EBITDA Ajustado frente ao aumento da dívida liquida. O 

EBITDA de 2018 foi impactado positivamente pelo reconhecimento de venda de florestas motivado 

pela reapresentação das demonstrações financeiras daquele ano. Considerando excluir da dívida 

líquida os valores que serão recebidos nos próximos meses, referente a: i) Créditos de PIS e da 

COFINS no montante de R$ 143,1 milhões; ii) Venda das terras e florestas  no montante a receber 

de R$ 25,0 milhões; iii) Venda do imóvel da Embalagem SP - Vila Maria, com saldo a receber no 

montante de R$ 40,2 milhões, resultaria na Dívida Líquida Proforma de R$ 520,0 milhões e 

considerando-se o EBITDA da Operação Continuada de R$ 228,2 milhões, a alavancagem proforma 

seria de  2,28 vezes.  

 

• A posição de caixa ao fim do ano de 2019 foi de R$ 110,0 milhões e 68% da dívida está a longo 

prazo.   

   

PANORAMA DOS NEGÓCIOS  

 

Os negócios da Irani Papel e Embalagem S.A. são compostos de três segmentos e estão organizados 

de acordo com o mercado de atuação. São independentes em suas operações e integradas 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 duas unidades industriais, sendo: Embalagem SC Campina da Alegria e Embalagem 

SP Indaiatuba. 

 



 

 

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 e da compra de terceiros.  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 Irani Papel e Embalagem S.A. conta com as seguintes controladas integrais: 

 

• Habitasul Florestal S.A., com base fundiária de 6,0 mil hectares, dos quais 4,0 mil hectares 

plantados com pinus no Rio Grande do Sul, fornecedora de resina para a unidade Resinas da Irani 

Papel e Embalagem 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 

pré-operacional, de avaliação de projetos eólicos; 

 

• Iraflor Comércio de Madeiras Ltda, que realiza operações de administração e comercialização de 

madeiras e florestas para a controladora Irani Papel e Embalagem 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 4T19 de 4,6% na 

Embalagem 
PO 

53%

Contribuição na Receita 2019



 

 

comparação com o 4T18, quando no Mercado Irani reduziu 13,7%, totalizando 39.142 toneladas. Na 

comparação com o 3T19, o Mercado ABPO aumentou 1,0%, quando o Mercado Irani registrou 

redução de 8,5%. No ano de 2019 o Mercado ABPO aumentou 1,6% em relação a 2018, atingindo 

seu pico histórico, e o Mercado Irani reduziu 9,5%. A redução do volume de vendas em toneladas 

deveu-se ao encerramento das atividades da unidade Embalagem SP Vila Maria, que possuía 

performance operacional ineficiente e deficitária, e consequente depuração de carteira realizada no 

segmento.   

 
Em toneladas, a participação de mercado da Irani neste trimestre foi 4,1%, inferior em relação aos 

5,0% registrados no 4T18 e inferior quando comparado aos 4,6% do 3T19.  Em 2019 a participação 

de mercado da Irani foi de 4,6%, quando em 2018 foi de 5,1%. 

 

O desempenho das vendas de caixas em 2019, no Mercado Irani teve redução de 5,2% em 

comparação a um aumento de 1,9% do Mercado ABPO. Já as vendas de chapas do Mercado Irani 

reduziram 19,9% em comparação à estabilidade do Mercado ABPO. A redução do Mercado Irani 

frente ao Mercado ABPO de Caixas e Chapas deve-se principalmente pelo encerramento das 

atividades 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 50%, 37% e 13% do total vendido em 2019 de papelão 

ondulado, sendo sua venda voltada inteiramente ao mercado interno.  

 
    

 

Volume de Vendas (em toneladas) - Segmento Embalagem de Papelão Ondulado (PO) 

 

Mercado ABPO (t) 

 

                                              Fonte: ABPO        
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Mercado Irani (t) 

 

                                                        Fonte:Irani 

 

Em metros quadrados (m²) o volume de vendas de embalagens de papelão ondulado cresceu 3,7% 

no 4T19 Mercado ABPO quando comparado ao 4T18 e aumentou 1,7% quando comparado ao 3T19. 

No comparativo do ano de 2019 com 2018 registrou estabilidade.  Já o mercado Irani, no 4T19 

comparado ao 4T18 reduziu 17,2% no período. Comparativamente ao 3T19, o Mercado Irani 

reduziu 8,4%. No ano de 2019 a Irani registrou redução de 11,4% na comparação com 2018. Da 

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

das atividades na unidade Embalagem SP Vila Maria ocorrido no segundo semestre de 2019.   

 

Em metros quadrados, a participação de mercado da Irani foi de 4,4% no 4T19, inferior em relação 

aos 5,6% registrado no 4T18 e quando comparado a participação de 4,9% no 3T19. O volume de 

vendas pela Irani em 2019 acumulou 351.991 mil m² atingindo uma participação de mercado de 

5,0% no ano.  

 

Ainda em metros quadrados, o desempenho das vendas de caixas em 2019, no Mercado Irani teve 

redução de 7,6% em comparação a um aumento de 1,1% do Mercado ABPO. Já as vendas de chapas 

do Mercado Irani registraram redução de 21,3% em comparação a estabilidade do Mercado ABPO.  
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 Volume de Vendas (em metros quadrados) – Segmento Embalagem de Papelão Ondulado (PO) 

 

Mercado ABPO (mil m²) 

  
                                                Fonte: ABPO 

 

 

Mercado Irani (mil m²) 

 
                                                          Fonte: Irani 
 

O volume da fábrica de Embalagem SP Indaiatuba atingiu 61.731 toneladas de caixas e 20.592 

toneladas de chapas em 2019 (face á 53.698 toneladas de caixas e 22.040 toneladas de chapas em 

2018). A fábrica de Embalagem SC Campina da Alegria registrou volume de vendas de 50.369 

toneladas de caixas e 10.570 toneladas de chapas em 2019 (ante 46.853 toneladas de caixas e 

11.568 toneladas de chapas em 2018). A fábrica de Embalagem SP Vila Maria registrou volume de 

11.029 toneladas de caixas e 10.787 toneladas de chapas em 2019 (ante 29.295 toneladas de caixas 

e 18.857 toneladas de chapas em 2018).  

 

O preço médio ABPO por tonelada no 4T19 foi 6,5% superior quando comparado ao do 4T18, assim 

como o preço médio Irani (CIF) que registrou aumento de 4,2% no 4T19. No comparativo do 

terceiro trimestre de 2019 o Mercado ABPO ficou estável assim como o Mercado Irani. No ano, a 

variação nos preços no mercado ABPO ficou 6,8% superior, quando o Mercado Irani registrou 

crescimento de 5,9%.  
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Preços Médios ABPO (R$/t) 

 
 

 

Preços Médios Irani (R$/t)  

 
 

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. 

 

O preço médio ABPO por m2 no 4T19 foi 7,5% superior quando comparado ao do 4T18, assim como 

o preço médio Irani (CIF) que registrou aumento de 8,8% no 4T19. No comparativo do terceiro 

trimestre de 2019 o Mercado ABPO ficou estável assim como o Mercado Irani. No ano, a variação 

nos preços no mercado ABPO ficou 7,7% superior, quando o Mercado Irani registrou crescimento de 

8,7%.  
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Preços Médios ABPO (R$/mil m2) 

 

 

Preços Médios Irani (R$/mil m2)  

 

 

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. 

 
Os preços por m2 refletem melhor a dinâmica de mercado por não considerarem eventuais 

variações de gramatura nos papéis utilizados para fabricação das caixas e chapas. 

 
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 4T19 foi 3,2% superior à produção do 4T18 e 1,0% em relação ao 3T19. As vendas 

apresentaram aumento de 24,7% e de 2,9%, respectivamente, em relação ao 4T18 e ao 3T19. No 

acumulado do ano, a produção totalizou 292.628 toneladas, apresentando aumento de 4,8% sobre 

2018 e as vendas totalizaram 121.351 toneladas, crescimento de 26,5% em relação ao ano anterior.  
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Produção Total de Papel para Embalagens (t) 

 

 

Vendas Totais de Papel para Embalagens (t) 
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No 4T19, as transferências internas de papel para embalagens rígidas (PO) totalizaram 40.106 

toneladas (43.482t no 4T18 e 41.187t no 3T19), sendo que, para a fábrica Embalagem SP Indaiatuba 

alcançaram 20.778 toneladas (17.378t no 4T18 e 22.217t no 3T19); para a fábrica Embalagem SP 

Vila Maria não ocorreu transferência, pois de acordo com o comunicado no 3T19 a Companhia 

encerrou as atividades da unidade (11.021t no 4T18 e 2.881t no 3T19); e para a fábrica Embalagem 

SC Campina da Alegria foram transferidas 19.328 toneladas no 4T19 (15.083t no 4T18 e 16.089t no 

3T19). No ano de 2019, as transferências totalizaram 169.872 toneladas (182.153t em 2018), sendo 

80.343t para a fábrica Embalagem SP Indaiatuba em 2019 (69.692t em 2018), 21.724t para a fábrica 

Embalagem SP Vila Maria (50.741t em 2018) e 67.805t para fábrica Embalagem SC Campina da 

Alegria (61.720t em 2018). 

 

Do total das transferências internas em 2019, 47% foram para a fábrica Embalagem SP Indaiatuba, 

13% para a fábrica Embalagem SP Vila Maria, e 40% para a Embalagem SC Campina da Alegria, 

enquanto em 2018 foram 38%, 28% e 34% respectivamente. 

 

Os papéis para embalagens rígidas tiveram aumento de preço no 4T19 de 7,9% quando comparados 

aos preços praticados no 4T18 e estabilidade quando comparado ao 3T19. Em 2019 aumentou 1,2% 

em relação a 2018 e seguiram tendência de aumento verificada no mercado para o período. Os 

papéis para embalagens flexíveis, por sua vez, demonstraram aumento de 6,2% quando comparado 

ao do 4T18, e 1,1% quando comparado com o 3T19. No comparativo dos anos o aumento registrado 

foi de 7,5% entre 2019 e 2018. Os papéis para embalagens flexíveis são utilizados na fabricação de 

sacos e sacolas para lojas, alimentos e tele entrega, e têm tido uma dinâmica muito positiva nos 

últimos anos em função da maior utilização do papel.  

 

Preços Médios do Papel para Embalagens (R$/t) 
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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 2019, 76 mil metros cúbicos de toras 

de pinus para o mercado local (110 mil metros cúbicos 

em 2018) e forneceu 4.223 toneladas de resinas in 

natura à controladora Irani Papel e Embalagem S.A. 

(3.391 toneladas em 2018) 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 aumento de 1,9% na produção e estabilidade nas vendas no 4T19 quando comparados 

ao do 4T18. Seu desempenho de produção e vendas quando comparado aos volumes do 3T19, foi 

inferior em 21,1% e 9,9%, respectivamente. No acumulado do ano os volumes de produção e 

vendas alcançaram 13.680 e 13.503 toneladas, aumento de 1,5% e 2,6%, quando comparado a 

2018, respectivamente. 
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Produção de Breu e Terebintina (t) 

 

Venda de Breu e Terebintina (t) 

 

 

Em 2019, o preço de venda médio bruto do Breu foi 12,9% inferior a 2018 quando a Terebintina 

registrou preço médio superior de 6,6% em relação 2018. Os preços destes produtos seguem 

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

 

Em 2019 foram vendidos aproximadamente 10,3 mil ha de terras e 4,3 mil ha de florestas deste 

segmento, seguindo a estratégia de venda de ativos não estratégicos e aceleração da desalavancagem 

financeira da Companhia. 
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2. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

2.1 Receita Operacional Líquida das Operações Continuadas 
 

A receita operacional líquida do 4T19 foi de R$ 232.972 mil, crescimento de 10,9% em relação ao 

4T18 e redução de 2,5% quando comparado à do 3T19. No acumulado do ano, a receita totalizou R$ 

898.779 mil, crescimento de 12,5% se comparada à do mesmo período do ano anterior.  

 

No mercado interno, a receita operacional líquida foi de R$ 203.866 mil no 4T19 aumento de 23,4% 

quando comparado ao 4T18 e 5,5% quando comparado ao 3T19. No ano de 2019, a receita 

operacional líquida deste mercado somou R$ 730.046 mil, elevação de 16,1% se comparado a 2018. 

A receita no mercado doméstico respondeu por 81% do total da receita da Irani em 2019. 

 

As exportações no 4T19 atingiram R$ 29.106 mil, 35,2% inferior ao do 4T18 e redução de 36,2% em 

relação ao 3T19, principalmente devido a menor preço e exportação de breu e terebintina. No ano 

de 2019, totalizaram R$ 168.733 mil, estável quando comparado a 2018, representando 19% da 

receita operacional líquida total. A América do Sul foi o principal destino das exportações, 

concentrando 35% da receita do mercado externo, seguida pela Ásia com 34%. Os demais mercados 

compreendem: Europa (22%), África (5%) e América do Norte (4%). 
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Receita Líquida (R$ milhões) 

 

 

 

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

responsável por 53% da receita líquida consolidada em 2019, seguido pelos segmentos Papel para 

Embalagens com 38%, e Florestal RS e Resinas, com 9%.  
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2.2 Custo dos Produtos Vendidos das Operações Continuadas 

 

O custo dos produtos vendidos em 2019 foi de R$ 638.349 mil, 19,6% superior a 2018, em função 

do maior volume de produção e venda. 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 2019 pode ser verificada nos gráficos 

abaixo. 

                                               Embalagem de PO                          Papel para Embalagens*  

 

 

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

variação do valor justo dos ativos biológicos.  
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2.3 Despesas e Receitas Operacionais das Operações Continuadas  

 

As despesas com vendas em 2019 (incluídas as perdas por impairment de contas a receber) 

totalizaram R$ 83.865 mil, 15,2% superior em relação a 2018 e representaram 9,3% da receita 

líquida consolidada, acima dos 9,1% registrados em 2018.  

As despesas administrativas em 2019 foram 10,4% superiores em relação a 2018, e totalizaram R$ 

61.905 mil, representando 6,9% da receita líquida consolidada, inferior quando comparado a 2018 

quando representou 7,0%, principalmente em função dos programas de gestão de custos aplicados 

pela Companhia. 

Outras receitas/despesas operacionais resultaram em uma receita de R$ 82.492 mil em 2019, 

contra uma despesa de R$ 7.305 mil de 2018. O crescimento de outras receitas deveu-se 

principalmente pelo reconhecimento de créditos de PIS e COFINS em função de decisão judicial 

transitada em julgado favorável à Companhia, e pela venda de ativos florestas e terras do estado do 

Rio Grande do Sul realizados pela Companhia no período. 

 

3. GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA (EBITDA AJUSTADO) 

 

 

 

A geração operacional de caixa, medida pelo EBITDA ajustado da operação continuada, totalizou no 

ano de 2019 R$ 228.244 mil, com margem de 25,4% e 2,9% inferior a 2018, apurado em R$ 234.957 

mil. A redução de 4,0 pontos percentuais na margem deve-se, principalmente pelo reconhecimento 

de venda de florestas motivado pela reapresentação das demonstrações financeiras no ano de 

2018. O EBITDA 2019 por sua vez teve impacto positivo por: i) exclusão do EBITDA negativo da 

Consolidado (R$ mil) 4T19 3T19 4T18
Var.   

4T19/3T19

Var.    

4T19/4T18
2019 2018

Var.   

2019/2018

  Resultado Operacional antes de Tributos e Participações (48.028)      18.606       (11.295)   -358,1% 325,2% (29.525)      38.048     -177,6%

 Exaustão 45.614       4.126         4.981       1005,5% 815,8% 56.789       65.431     -13,2%

 Depreciação e Amortização 14.651       14.326       12.344    2,3% 18,7% 60.520       46.624     29,8%

 Resultado Financeiro 85.179       89.434       26.994    -4,8% 215,5% 234.647     92.392     154,0%

 EBITDA da operação continuada 97.416       126.492     33.024    -23,0% 195,0% 322.431     242.495   33,0%

    Margem EBITDA da operação continuada 41,8% 52,9% 15,7% -11,1p.p. 26,1p.p. 35,9% 30,3% 5,6p.p.

Ajustes conf Inst.CVM 527/12

 Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos 
(1)

(676)           (5.956)        10.451    -88,7% -106,5% (7.970)        (1.244)      540,7%

 Eventos Não Recorrentes  
(2)

(16.093)      (70.124)      2.530       -77,1% -736,1% (86.217)      (6.294)      1269,8%

 EBITDA Ajustado Operação continuada 80.647      50.412      46.005    60,0% 75,3% 228.244    234.957  -2,9%

   Margem EBITDA Ajustada operação continuada 34,6% 21,1% 21,9% 13,5p.p. 12,7p.p. 25,4% 29,4% -4,0p.p.

 EBITDA Ajustado Operação descontinuada (5.072)        (3.175)        (2.686)     59,7% 88,8% (13.760)      (12.745)    8,0%

 EBITDA Ajustado 75.575       47.237       43.319    60,0% 74,5% 214.484     222.212   -3,5%

provisão para contingências não recorrentes no valor de R$ 4.000 mil, e resultado da venda de terras no valor de (R$ 16.093 mil).

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

2
 Eventos Não Recorrentes: O valor de (R$ 86.217 mil) (2019) refere-se a provisão não recorrente referente ao crédito de PIS e COFINS no valor de (R$ 74.124 mil),



 

 

operação descontinuada; ii) melhor performance de receita e de custos no período, e iii) ao EBITDA 

gerado pela venda das florestas da Companhia no Estado do Rio Grande do Sul.   

 

 

 

Considerando-se o EBITDA da operação descontinuada o EBITDA Ajustado da Companhia em 2019 

foi de R$ 214.484 mil.  

 

4. RESULTADO FINANCEIRO E ENDIVIDAMENTO  

O resultado financeiro está distribuído da seguinte forma: 

R$ mil 4T19 3T19 4T18 2019 2018 

Receitas Financeiras 5.977 61.814 5.898 77.285 25.482 

Despesas Financeiras (91.156) (151.248) (32.892) (311.932) (117.874) 

Resultado Financeiro (85.179) (89.434) (26.994) (234.647) (92.392) 
 

O resultado financeiro do ano de 2019 foi impactado por várias medidas de reestruturação 

financeira, tais como baixa contábil de hedge accouting e despesas de pré-pagamento de 

operações.  

 

O resultado financeiro foi de R$ 85.179 mil negativos no 4T19, representando aumento de 215,5% 

em comparação ao do 4T18 e redução de 4,8% quando comparado ao 3T19, devido à realização da 

variação cambial do hedge accounting pela liquidação de operações financeiras denominadas em 

dólar. No ano de 2019 o resultado financeiro foi de R$ 234.647 mil negativos, o que representa 

aumento de 154,0% em comparação a 2018 que totalizou R$ 92.392 mil negativos.  
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Nas receitas e despesas financeiras apresentadas acima estão inclusas as variações cambiais ativas e 

passivas, conforme segue:  

R$ mil 4T19 3T19 4T18 2019 2018 

Variação cambial ativa 3.713 4.224 3.845 15.245 19.272 

Variação cambial passiva (57.740) (92.554) (8.788) (174.716) (22.948) 

Variação cambial líquida (54.027) (88.330) (4.943) (159.471) (3.676) 

  

A variação cambial impactou negativamente os resultados da Companhia em R$ 54.027 mil no 4T19 

e R$ 159.471 mil no ano de 2019, explicada principalmente pelo reconhecimento contábil do hedge 

accounting no resultado no montante de R$ 54.843 mil no 4T19 e de R$ 161.757 no ano de 2019, 

devido à liquidação de operações financeiras denominadas em dólar para as quais a Companhia 

adotava este procedimento de reconhecimento.  

 
A variação cambial das operações em moeda estrangeira (dólar) atreladas às exportações estava 

sendo reconhecida mensalmente no Patrimônio Líquido e era registrada no resultado, como 

despesa financeira, quando da sua realização (hedge accounting). Devido a liquidação dos 

compromissos em moeda estrangeira não há saldos de hedge accounting em 31 de dezembro de 

2019. 

 

Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia mantinha apenas 2,8% da sua dívida em dólar, em 

operações de capital de giro, eliminando assim a volatilidade que a marcação a mercado desse tipo 

de dívida trazia para os resultados.  

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

R$ mil 4T19 3T18 4T18 2019 2018 

Receitas Financeiras sem variação cambial  2.264 57.590 2.053 62.040 6.210 

Despesas Financeiras sem variação cambial 
(33.416) (58.694) (24.104) (137.216) (94.926) 

Resultado Financeiro sem variação cambial 
(31.152) (1.104) (22.051) (75.176) (88.716) 

 

O resultado financeiro, excluindo-se os efeitos da variação cambial, foi negativo de R$ 31.152 mil no 

4T19 contra R$ 22.051 mil negativos no 4T18. No ano de 2019, excluindo-se a variação cambial, o 

resultado financeiro foi negativo de R$ 75.176 mil contra R$ 88.716 mil negativos de 2018, uma 

melhora de 15,3%. Em 2019 o resultado financeiro sem variação cambial teve impacto positivo de 

R$ 61.875 mil referente atualização de créditos de PIS e COFINS, e impacto negativo de R$ 42.151 

mil referente a despesas de pré-pagamento de determinadas operações financeiras ocorridas nesse 

exercício.     



 

 

Câmbio 

 
A taxa de câmbio que era de R$ 3,87/US$ em 31 de dezembro de 2018, ficou 4,13% superior ao fim 

de dezembro de 2019, e chegou a R$ 4,03/US$. A taxa de câmbio média do 4° trimestre de 2019 foi 

de R$ 4,11/US$, 3,53% superior à do 3T19 e 7,87% superior a do mesmo período de 2018. No ano 

de 2019 a taxa de câmbio média apresentou valorização de 8,22% chegando a R$ 3,95/US$. 

 

R$ mil 4T19 3T19 4T18 Δ4T19/3T19 Δ4T19/4T18 2019 2018 Δ2019/2018 

Dólar médio 4,11 3,97 3,81 +3,53% +7,87% 3,95 3,65 +8,22% 

Dólar final 4,03 4,16 3,87 -3,13% +4,13% 4,03 3,87 +4,13% 

            Fonte: Bacen 

 

Endividamento 

 

Durante o ano de 2019 foram tomadas diversas ações para alongar o perfil do endividamento e 

para reduzir a alavancagem financeira, adequando a estrutura de capital da Companhia para gerar 

retorno aos acionistas acima do custo de capital e preparando-a para o novo ciclo de expansão 

econômica do País. As principais ações foram a emissão de debêntures verdes com prazo final de 6 

anos e 4 anos de carência, a venda de ativos não estratégicos e o encerramento da unidade de 

Embalagem SP Vila Maria, que possuía níveis de rentabilidade inadequados. Além disso, a 

Companhia obteve o trânsito em julgado a seu favor no processo judicial de exclusão do ICMS da 

base do PIS e da COFINS no montante de R$ 143,1 milhões. A maior parte dos recursos destas ações 

ingressarão no caixa durante o ano de 2020.  

 

O endividamento bruto consolidado em 31 de dezembro de 2019 totalizava R$ 838,3 milhões, 

comparado a R$ 825,0 milhões em 31 de dezembro de 2018. A variação deste indicador foi 

influenciada pelas captações e liquidações durante o ano, com destaque para a captação da 3° 

emissão pública de debêntures verdes no montante de R$ 505 milhões. O perfil do endividamento 

bruto em 31 de dezembro de 2019 era de 32% com vencimento no curto prazo e 68% com 

vencimento no longo prazo. 

 

O saldo de caixa consolidado em 31 de dezembro de 2019 totalizava R$ 110,0 milhões, comparado a 

R$ 132,2 milhões em 31 de dezembro de 2018 (incluso o saldo de bancos conta vinculada nos dois 

exercícios). 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 e venda dos ativos.  

 

O endividamento líquido consolidado em 31 de dezembro de 2019 totalizou R$ 728,3 milhões, 

comparado a R$ 692,7 milhões em 31 de dezembro de 2018.  

 

A relação dívida líquida/EBITDA foi de 3,40 vezes em dezembro de 2019, contra 3,12 vezes do final 

de 2018. A variação se deve a redução do EBITDA Ajustado frente ao aumento da dívida liquida. O 

EBITDA de 2018 foi impactado positivamente pelo reconhecimento de venda de florestas motivado 

pela reapresentação das demonstrações financeiras daquele ano. 

 

Considerando excluir da dívida líquida os valores que serão recebidos nos próximos meses, 

referente a: i) Créditos de PIS e da COFINS no montante de R$ 143,1 milhões; ii) Venda das terras e 

florestas  no montante a receber de R$ 25,0 milhões; e  iii) Venda do imóvel da Embalagem SP - Vila 

Maria, com saldo a receber no montante de R$ 40,2 milhões, resultaria na Dívida Líquida Proforma 

de R$ 520,0 milhões e considerando-se o EBITDA da Operação Continuada de R$ 228,2 milhões, a 

alavancagem proforma seria de  2,28 vezes. 
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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/IAS 41. A variação do valor justo dos seus ativos 

biológicos produziu efeitos no resultado da Companhia de 2019, conforme demonstrado a seguir: 

 

Efeitos das variações do valor justo dos ativos biológicos 

R$ mil 2019 2018 

Variação do valor justo dos ativos biológicos 7.970 1.244 

Exaustão do valor justo dos ativos biológicos (12.252) (15.314) 

 

A variação do valor justo dos ativos biológicos foi positiva em 2019, devido principalmente ao 

aumento de preços de madeira e das resinas apresentado no período.  

 

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. 
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6. RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS TRIBUTOS E PARTICIPAÇÕES DAS OPERAÇÕES 

CONTINUADAS 

 

O resultado operacional antes dos tributos e participações no 4T19 foi de R$ 48.028 mil negativo 

ante R$ 11.295 mil negativo no 4T18 e R$ 18.606 mil positivo no 3T19. Em 2019 o resultado 

operacional antes dos tributos e participações totalizou R$ 29.525 mil negativo, inferior em 

comparação a 2018 registrado em R$ 38.048 mil de lucro.  

 

7. RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS 

 

No 4T19, o resultado líquido foi de R$ 14.154 mil de lucro em comparação a negativos R$ 11.906 mil 

no 4T18 e R$ 15.312 mil de lucro no 3T19. No acumulado do ano, o resultado líquido foi de R$ 

26.456 mil de lucro comparado aos R$ 27.211 mil de lucro apurados em 2018. Os principais fatores 

foram o aumento da receita no período comparativo a 2018 e a melhor performance em custos e 

despesas. Também, como visto, o resultado foi impactado negativamente pela realização da 

Variação Cambial do hedge accounting de operações liquidadas no período, e positivamente pelo 

reconhecimento de créditos de PIS e COFINS em função de decisão judicial transitada em julgado 

favorável à Companhia, pela venda de ativos florestais e terras da Companhia no estado do Rio 

Grande do Sul e, ainda, pelo reconhecimento do imposto de renda e contribuição social diferido 

ativo sobre o prejuízo fiscal do período e acumulado de períodos anteriores. Considerando-se o 

resultado líquido negativo da operação descontinuada o resultado líquido da Companhia em 2019 

foi negativo R$ 79.592 mil. 

 

8. INVESTIMENTOS 

 

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

produtivos. Os investimentos deste ano de 2019 somaram R$ 85.053 mil e foram basicamente 

direcionados para manutenção e melhorias das máquinas e equipamentos, melhoria das estruturas 

físicas da Companhia e reflorestamento.  

 

Também em 2019, foi realizado investimento da segunda onda de implantação do sistema SAP 

S/4HANA, onde foram implementadas soluções complementares que tem por objetivo habilitar a 

Companhia para a jornada de transformação digital.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. MERCADO DE CAPITAIS  

 

O capital social da Irani, em 31 de dezembro de 2019, 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 2019, 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$ 4,00 

quando as ações preferenciais eram negociadas a R$ 4,30. 

 

10. EVENTOS SUBSEQUENTES  

 

Por meio de Fato relevante a Companhia divulgou em 20 de janeiro de 2020 que estuda a 

possibilidade de realização de uma eventual oferta pública de distribuição primária de ações. Para 

tanto, a Companhia engajou o Banco BTG Pactual S.A., o Banco de Investimentos Credit Suisse 

(Brasil) S.A. e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Título e Valores Mobiliários S.A. para a 

prestação de serviços de coordenação.  

 

Em reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de fevereiro de 2020, foi autorizado o 

início dos trabalhos preparatórios para migração da Companhia para o Novo Mercado da B3, que 

incluirá a conversão das ações preferenciais em ações ordinárias, além da elaboração e 

implementação das políticas, códigos e regimentos internos exigidos pela B3 para ingresso no 

segmento, devendo uma nova reunião do Conselho de Administração ser convocada 

oportunamente para a efetiva aprovação da proposta de migração, a qual também dependerá de 

aprovação pelos acionistas em Assembleia Geral e pela B3. O início dos trabalhos preparatórios de 

R$ mil 4T19 2019 

Terrenos  - 2.456 

Prédios  118 127 

Equipamentos 14.811 48.501 

Intangível 3.700 17.232 

Reflorestamento 5.585 16.737 

Total 24.214 85.053 



 

 

migração da Companhia para o Novo Mercado da B3 foi também aprovada em Assembleia Geral 

Extraordinária realizada em 19 de fevereiro de 2020. 

 

Foi ainda aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de fevereiro de 2020, a 

alteração da denominação da sociedade que passa a ser “IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.”, e a 

correlata alteração do Artigo 1° do Estatuto Social. A alteração visa melhor refletir as atividades 

preponderantes realizadas pela Companhia: a fabricação de papel para embalagem e embalagens 

de papel.  

 

11. SUSTENTABILIDADE – (ESG – ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE)  

 

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

desempenhos econômico e socioambiental e uma robusta governança em todos os níveis. 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.  

 

Conta, desde abril de 2018, com 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 alinhado ao planejamento estratégico da Companhia e 

dar diretrizes para a tratativa das iniciativas atreladas ao tema. Ao longo de 2019, este Comitê 

discutiu acerca de avaliações e monitoramento de impactos socioambientais, projetos 

socioambientais, políticas corporativas e aprovou conteúdo do relatório de sustentabilidade. 

 

No primeiro semestre de 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. 

 

11.1 Prêmios e Reconhecimentos  

 

A Companhia recebeu, em 2019, os seguintes reconhecimentos:  

 

• Melhores empresas para trabalhar em Santa Catarina: elencada entre as melhores empresas 

para trabalhar no estado em 2019, segundo a consultoria Great Place to Work (GPTW), 

autoridade global em clima organizacional. A Companhia conquistou o 12º lugar na categoria 

“Grande Porte”. 



 

 

• Prêmio Top Ser Humano: recebeu, pela terceira vez, este reconhecimento da Associação 

Brasileira de Recursos Humanos do Rio Grande do Sul (ABRH-RS), que valoriza boas práticas na 

área de Gestão de Pessoas. Neste ano, a Companhia foi reconhecida pelo trabalho 

desenvolvido por meio do Programa Supera, que abriga uma série de ações estruturadas para a 

avaliação de desempenho dos colaboradores.  

 

• Troféu Onda Verde do 26º Prêmio Expressão de Ecologia: reconhecida na categoria “Resíduos 

Sólidos” por desenvolver diversas iniciativas em favor da economia circular, um modelo 

inovador que reaproveita, transforma e recicla materiais excedentes do processo produtivo, 

impedindo o descarte de toneladas de resíduos em aterro industrial e a emissão de gases de 

efeito estufa. 

 

• 9ª Certificação de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC: conquistou, pela sexta vez, o 

Certificado de Responsabilidade Social de Santa Catarina, concedido pela Assembleia Legislativa 

e entidades parceiras. Instituído por lei, o certificado tem por finalidade reconhecer e valorizar 

instituições que tenham ações socioambientais incluídas em suas políticas de gestão. Neste 

ano, além do Certificado, a Companhia também recebeu a distinção “Laelia purpurata”, uma 

homenagem especial às empresas que conquistaram o Troféu Destaque em cinco edições.  

 

• Prêmio Impact Awards 2019: concedido pela ASUG Brasil (Associação de Usuários SAP): a 

implementação do novo sistema de gestão da Companhia, o SAP S/4HANA, foi reconhecida 

como um dos melhores cases do último ano por especialistas na área de TI, conquistando o 

terceiro lugar. A premiação, considerada a mais tradicional da comunidade SAP no país, utiliza 

critérios como originalidade, melhores práticas, inovação, alinhamento estratégico, escopo e 

planejamento, com ênfase na descrição dos ganhos de produtividade e eficiência.  

 
 

• 33º Troféu “O Equilibrista”: O diretor de Administração, Finanças e RI da Irani, Odivan Carlos 

Cargnin, foi eleito o Executivo de Finanças do Ano pela seccional do Rio Grande do Sul do 

Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-RS), considerado o principal prêmio do 

setor. O processo de escolha dos indicados avaliou o currículo, a postura de liderança e a forma 

como o profissional contornou situações adversas. Por meio da entrega do troféu, o IBEF-RS 

homenageia também a empresa na qual o profissional atua, que permitiu um ambiente 

propício às suas realizações, além dos membros da sua equipe, reconhecendo em cada um as 

virtudes que completam o perfil do executivo.   

 
 

 

 



 

 

11.2 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 Companhia 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), 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 ainda, 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 Irani Papel e Embalagem S.A. 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 Indústria e Comércio de Carvão Ltda processa o mesmo e transforma 

em carvão vegetal para churrasco e lareiras, o qual é nomeado como Carvão Ecomais. 

 

12 INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL  

 

12.1 Desenvolvimento de Pessoas 

 

A Irani encerrou o ano de 2019 com 2.120 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 2019 R$ 35.498 mil em benefícios de alimentação, 

transporte, seguro de vida e plano de saúde, R$ 1.514 mil em capacitação e aprimoramento 

pessoal, R$ 4.865 mil no Programa de Participação nos Resultados – PPR e R$ 4.643 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. 

 

 12.2. 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 2019, foram investidos R$ 183 mil em 

projetos como:  



 

 

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

mais de 350 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, 300 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 quase 1.200 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 60 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 2019, as doações realizadas 

totalizaram R$ 24 mil. 

 

 

13 SERVIÇOS DE AUDITORIA  

 

Em conformidade com a Instrução CVM nº 381/03, informamos que durante o exercício de 2019, a 

KPMG Auditores Independentes prestou serviço de auditoria das demonstrações financeiras no 

montante de R$ 599 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. 

 

 



 

 

14 PERSPECTIVAS 

 

O cenário internacional para 2020 traz incertezas em relação ao estágio avançado do ciclo 

econômico em que a maioria dos Países desenvolvidos se encontram e a consequente redução da 

taxa de crescimento.  A volatilidade típica de um ano eleitoral nos Estados Unidos também é um 

fator a ser observado. A inflação no mundo segue baixa e controlada o que permite que os juros 

praticados pelos Bancos Centrais também sejam mantidos em níveis baixos.  

 

O Brasil pela primeira vez se alinha aos níveis de juros baixos praticados mundialmente e está no 

início de um novo ciclo econômico. A queda dos juros ao patamar de 4,25% a.a., como registrado 

neste início de 2020, tem potencial transformador para a economia real. Muitos projetos com taxa 

de retornos acima deste nível, adicionado os devidos prêmios de risco, se tornam viáveis, o que 

certamente deve ativar a economia como um todo. Já é possível verificar os sinais da aceleração da 

economia nos dados do PIB e na queda do desemprego, o que traz uma percepção bastante positiva 

para o ano.     
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A Diretoria.  


