
 

 

 

COMENTÁRIO DO DESEMPENHO DA COMPANHIA NO 1° TRIMESTRE DE 2020 

 

As informações a seguir estão apresentadas de forma consolidada. Os valores estão apresentados de 

acordo com as normas expedidas pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração 

das informações trimestrais incluindo a Instrução CVM 469.  

 
 

Irani apresenta EBITDA Ajustado de R$ 52,2 milhões no 1T20 com crescimento de 3,4% em relação 

ao 1T19 (operação continuada) 

 

 

 

• Coronavírus (COVID-19): A Companhia vem tomando todas as medidas necessárias para minimizar 

ao máximo o impacto da COVID-19 nas suas operações, e principalmente nos colaboradores e seus 

familiares. As operações industriais da Companhia estão em ritmo normal de produção e 

comercialização e a Administração avalia diariamente as medidas de enfrentamento ao 

Coronavírus. Foram adotadas medidas relacionadas a medicina do trabalho como: i) afastamento de 

gestantes; ii) afastamento de colaboradores portadores de doenças crônicas; iii) afastamento de 

colaboradores com mais de 60 anos de idade; iv) afastamento de jovens aprendizes; e que somam 

aproximadamente 180 colaboradores. Somando a medida de Home Office adotada para as 

atividades administrativas e de apoio para mais de 260 colaboradores, a Companhia soma ao todo 

PRINCIPAIS INDICADORES - CONSOLIDADO
1 1T20 4T19 1T19

Var.   

1T20/4T19

Var.    

1T20/1T19
UDM20 UDM19

Var.   

UDM20/UDM19

      Econômico e Financeiro (R$ mil)

  Receita Operacional Líquida 236.323     232.972     202.048  1,4% 17,0% 933.054     814.406   14,6%

    Mercado Interno 193.719     203.866     161.353  -5,0% 20,1% 762.412     639.330   19,3%

    Mercado Externo 42.604       29.106       40.695    46,4% 4,7% 170.642     175.076   -2,5%

  Lucro Bruto (incluso *) 77.321       65.546       67.382    18,0% 14,8% 278.338     269.786   3,2%

     (*) Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos 4.469         676            2.607      561,1% 71,4% 9.831         3.034       224,0%

    Margem Bruta 32,7% 28,1% 33,3% 4,6p.p. -0,6p.p. 29,8% 33,1% -3,3p.p.

  Resultado Operacional antes de Tributos e Participações 19.600       (48.028)      2.121       - 824,1% (12.046)      30.049     -140,1%

    Margem Operacional 8,3% -20,6% 1,0% 28,9p.p. 7,3p.p. -1,3% 3,7% -5,0p.p.

  Resultado Líquido 17.988       14.154       242          27,1% 7333,1% 44.201       24.833     78,0%

    Margem Líquida 7,6% 6,1% 0,1% 1,5p.p. 7,5p.p. 4,7% 3,0% 1,7p.p.

  EBITDA Ajustado operação continuada
 2

52.216       80.647       50.485    -35,3% 3,4% 229.976     239.514   -4,0%

    Margem EBITDA Ajustada 22,1% 34,6% 25,0% -12,5p.p. -2,9p.p. 24,6% 29,4% -4,8p.p.

  Dívida Líquida (R$ milhões) 719,2         728,3         692,7       -1,2% 3,8% 719,2         692,7       3,8%

  Dívida Líquida/EBITDA Ajustado(x) 3,31 3,40 3,88 -2,6% -14,7% 3,31 3,88 -14,7%

  Dívida Líquida/EBITDA  Ajustado proforma(x)
 3

2,52 2,28 - 10,5% - 2,52 - -

     Dados Operacionais (t)

     Embalagem Papelão Ondulado (PO)

   Produção/Vendas 36.875       39.031       32.580    -5,5% 13,2% 147.557     133.962   10,1%
     Papel para Embalagens
   Produção 70.509       73.902       71.714    -4,6% -1,7% 291.423     281.346   3,6%
   Vendas 33.553       32.979       25.319    1,7% 32,5% 129.584     99.064     30,8%
     Florestal RS e Resinas
   Produção 4.052         2.779         3.733       45,8% 8,5% 13.999       13.459     4,0%
   Vendas 3.996         3.063         3.084       30,5% 29,6% 14.416       12.572     14,7%

1
 Excluindo operação descontinuada no 4T19, 1T19, UDM20 e UDM19 util izados para fins comparativos.

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

R$128.158 mil; ii) Venda de Imóveis Rurais no valor de R$ 4.003 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.



 

 

aproximadamente 440 colaboradores afastados de suas atividades físicas nas unidades da empresa. 

Ainda, a Companhia conta com 32 ações de enfrentamento ao COVID-19 que são avaliadas 

diariamente em reunião da administração, todas com objetivo de minimizar ao máximo o impacto 

da pandemia nas suas atividades, nos seus colaboradores, nas comunidades de entorno e nos 

demais stakeholders. 

 

• A receita líquida no 1T20 registrou aumento de 17% quando comparada ao 1T19 e de 1,4% em 

relação ao 4T19, refletindo principalmente o aumento no volume de vendas nos segmentos Papel 

para Embalagens e Embalagem de Papelão Ondulado quando comparado ao 1T19, e à melhor 

performance do mercado externo em função da valorização do Dólar e Euro em relação ao Real. 

 

• O volume de vendas do segmento Embalagem de Papelão Ondulado aumentou 13,2%, quando 

comparado ao 1T19 e reduziu 5,5%, quando comparado ao 4T19, totalizando 36,9 mil toneladas no 

1T20. O aumento em relação ao 1T19 deveu-se ao crescimento do mercado de Embalagem de 

Papelão Ondulado no inicio de 2020. Em relação ao 4T19 houve redução no volume de vendas em 

função da sazonalidade. Já o segmento de Papel para Embalagens totalizou 33,6 mil toneladas, 

registrando aumento de 32,5% quando comparado ao 1T19 e de 1,7% em relação ao 4T19. O 

aumento em relação ao 1T19 deveu-se à maior venda de papel para o mercado, em função da 

disponibilidade gerada pela redução do segmento de Embalagem de Papelão Ondulado (PO). O 

segmento Florestal RS e Resinas teve aumento de 29,6% no volume de vendas no comparativo com 

o 1T19 assim como em relação ao 4T19 que aumentou 30,5%, alcançando 4,0 mil toneladas. O 

aumento ocorre em função de maior demanda do mercado. 

 

• O lucro bruto do 1T20 apresentou aumento de 14,8% em comparação ao 1T19 e aumento de 18% 

quando comparado ao 4T19, reflexo principalmente do crescimento da receita líquida 

especialmente no mercado externo, e ainda em função da variação positiva do valor justo dos 

ativos biológicos apresentada neste trimestre.  

 

• As despesas com vendas no 1T20 totalizaram R$ 21,3 milhões, um aumento de 12,0% quando 

comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e 2,4% superior ao 4T19, (incluídas as perdas por 

impairment de contas a receber) e representaram 9,0% da receita líquida consolidada, 9,4% no 

1T19 e 8,9% no 4T19. As despesas administrativas no 1T20 totalizaram R$ 17,1 milhões, um 

aumento de 20,7% quando comparadas ao mesmo trimestre do ano anterior e redução de 16,0% 

em relação ao 4T19, e representaram 7,2% da receita liquida consolidada superior aos 7,0% 

registrados no 1T19 e inferior quando comparado aos 8,7% no 4T19.  

 



 

 

• O resultado líquido foi de R$ 18,0 milhões de lucro no 1T20, em comparação a R$ 242 mil de lucro 

no 1T19 e R$ 14,1 milhões de lucro no 4T19. Os principais impactos no resultado líquido deste 

trimestre foram o crescimento da receita líquida de vendas, a variação positiva do valor justo dos 

ativos biológicos e a melhor margem das exportações em função da valorização do Dólar e do Euro 

frente ao Real. 

 

• O EBITDA ajustado no 1T20 foi de R$ 52,2 milhões com margem de 22,1%, 3,4% superior ao 

apurado no 1T19 de R$ 50,5 milhões com margem de 25,0%, principalmente em função da melhor 

performance das margens neste trimestre, e 35,3% inferior quando comparado ao 4T19 de R$ 80,6 

milhões com margem de 34,6%, em função de o EBITDA do 4T19 ter sido impactado positivamente 

pela venda de florestas da Companhia localizadas no estado do Rio Grande do Sul no montante de 

R$ 39,0 milhões. 

 

• A relação dívida líquida/EBITDA foi de 3,31 vezes em março de 2020, contra 3,40 vezes em 

dezembro de 2019. A variação é oriunda da melhora do EBITDA ajustado e consequente redução da 

dívida líquida da Companhia. Considerando excluir da dívida líquida os valores que serão recebidos 

nos próximos meses, referentes a: i) Créditos de PIS e da COFINS no montante de R$ 128,2 milhões; 

ii) Venda das terras e florestas  no montante a receber de R$ 4,0 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$ 546,9 milhões e considerando-se o EBITDA da Operação Continuada 

dos últimos 12 meses de R$ 217,4 milhões, a alavancagem proforma seria de  2,52 vezes (2,28 vezes 

ao final de 2019). 

 

• A posição de caixa ao fim de março de 2020 foi de R$ 98,6 milhões (composto por caixa e 

equivalentes de caixa e bancos conta vinculada) e 68% da dívida estava no longo prazo. 

 
 

Destaques do 1T20 

 

A economia brasileira vinha apresentando um bom desempenho no 1T20 e as expectativas eram 

muito positivas. O advento do surto da Covid-19 alterou significativamente o curso da economia 

mundial e brasileira, adicionando elevado grau de incertezas ao cenário. Tanto a economia mundial 

quanto a brasileira devem apresentar recessão no ano de 2020 devido ao isolamento social 

implementado em vários países, inclusive no Brasil. Neste momento ainda é difícil estimar as 

consequências desta crise devido à baixa visibilidade quanto a sua intensidade, ao tempo para seu 

fim e às característica da retomada.   



 

 

A Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO) registrou aumento de 7,5% na expedição em 

toneladas de papelão ondulado no 1T20, na comparação com 1T19, assim como o desempenho do 

volume de vendas do Mercado Irani, que apresentou aumento de 13,2% no 1T20, seguindo a 

tendência de crescimento do mercado no ano de 2019. Na comparação com o 4T19, o Mercado 

ABPO reduziu 2,4%, já o Mercado Irani reduziu 5,5%. Em toneladas, a participação de mercado da 

Irani no segmento de Embalagem de Papelão Ondulado foi de 4,0% no 1T20, 4,1% no 4T19, e 3,8% 

no 1T19.  

 

 

Em metros quadrados (m²), o volume de vendas de embalagens de papelão ondulado do Mercado 

ABPO apresentou aumento de 6,4% no 1T20 em comparação ao 1T19, assim como o Mercado Irani 

que aumentou 12,1%. Comparativamente ao 4T19, o Mercado ABPO apresentou redução de 2,8%, 

enquanto o Mercado Irani registrou redução de 6,2%. Em metros quadrados a participação de 

mercado da Irani foi de 4,3% no 1T20, 4,4% no 4T19 e 4,1% no 1T19. 

 

O segmento Embalagem de Papelão Ondulado (PO) representou no 1T20 52% da receita líquida da 

Irani, o segmento de Papel para Embalagens representou 39% e o segmento Florestal RS e Resinas, 

9%. Por sua vez, o mercado doméstico correspondeu a 82% da receita líquida e o mercado externo 

18%, o crescimento de 2,1 pontos percentuais da receita do mercado interno na comparação com o 

1T19 decorre principalmente do aumento do volume de vendas no mercado interno do segmento 

Papel para Embalagens e também pelo crescimento no volume do segmento Embalagem de 

Papelão Ondulado. 



 

 

 
 

 

1. DESEMPENHO OPERACIONAL (não revisados por auditor independente) 

 

1.1 Segmento Embalagem de Papelão Ondulado (PO)   
 

O volume de vendas de caixas e chapas de papelão 

ondulado totalizou 36.875 toneladas, superior em 13,2% 

em relação ao 1T19 e inferior em 5,5% quando comparado 

ao 4T19, especialmente pelo aquecimento do mercado de 

papelão ondulado durante o ano de 2019, e, quando 

comparado ao 4T19, inferior em função do impacto da 

redução natural de mercado pela sazonalidade. O volume 

de vendas de caixas apresentou aumento de 20,3% quando 

comparado ao 1T19, enquanto as vendas de chapas 

tiveram redução de 8% no comparativo dos trimestres.  As unidades Embalagem SP Indaiatuba e 

Embalagem SC Campina da Alegria respondem respectivamente por 57% e 43% do total vendido no 

primeiro trimestre de 2019, com suas produções voltadas inteiramente ao mercado interno.  

 

O volume da fábrica Embalagem SP Indaiatuba atingiu 16.128 toneladas de caixas e 4.931 toneladas 

de chapas no 1T20 em comparação com 12.751 toneladas de caixas e 5.562 toneladas de chapas no 

1T19.  

 

Contribuição na Receita 1T20

Embalagem PO
52%



 

 

O volume da fábrica de Embalagem SC Campina da Alegria registrou volume de vendas de 13.231 

toneladas de caixas e 2.585 toneladas de chapas no 1T20 em comparação com 11.659 toneladas de 

caixas e 2.607 toneladas de chapas no 1T19. 

 

 

O preço médio Irani (CIF) por tonelada no 1T20 foi superior em 1,2% quando comparado ao do 1T19 

e 1,1% quando comparado ao 4T19. 

 

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 Irani (CIF) por m2 no 1T20 foi 2,3% superior quando comparado ao do 1T19 e 1,9% 

quando comparado ao 4T19. 



 

 

 

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 (papelão 

ondulado) como para embalagens flexíveis (sacaria).  

 

A produção total de papel para embalagens da Companhia 

no trimestre foi inferior em 1,7%, quando comparado com 

o 1T19, e 4,6% em relação ao 4T19. Em relação às vendas, 

houve aumento de 32,5% quando comparado com o 1T19, 

e de 1,7% na comparação ao 4T19.  

 

 

Contribuição na Receita 1T20

Papel para
Embalagens  

39%



 

 

No 1T20, as transferências internas de papel para embalagens rígidas (PO) totalizaram 35.337 

toneladas (33.736t no 1T19 e 40.106t no 4T19), para a fábrica Embalagem SP Indaiatuba alcançaram 

19.164 toneladas (17.609t no 1T19 e 20.778t no 4T19) e para a fábrica Embalagem SC Campina da 

Alegria foram transferidas 16.173 toneladas no 1T20 (16.127t no 1T19 e 19.328t no 4T19). Do total 

das transferências internas, 54% foram para a fábrica Embalagem SP Indaiatuba e 46% para a 

fábrica Embalagem SC Campina da Alegria. 

 

Os papéis para embalagens rígidas apresentaram aumento de 1,5% no preço do 1T20 quando 

comparados aos praticados no 1T19, assim como aumento de 1,9% quando comparados ao 4T19. 

Os papéis para embalagens flexíveis demonstraram aumento de 6,6% quando comparado ao 1T19 e 

3,5% em relação ao 4T19. 

 

 

1.3 Segmento Florestal RS e Resinas 

 

O segmento Florestal do Rio Grande do Sul produziu e 

comercializou no 1T20 12 mil metros cúbicos de toras 

de pinus para o mercado local (19 mil metros cúbicos no 

1T19) e forneceu 236 toneladas de resinas in natura 

para serem utilizadas no processo industrial de 

fabricação de breu e terebintina.  

 

O volume de produção na unidade Resina RS Balneário 

Pinhal no 1T20 apresentou aumento de 8,5% quando comparado ao 1T19, assim como aumento de 

45,8% quando comparado ao 4T19. O volume de vendas apresentou aumento de 29,6% quando 

comparado ao 1T19, e de 30,5% em relação ao 4T19. 

Contribuição na Receita 1T20

Florestal RS e 
Resinas 

9%



 

 

 

No 1T20, o preço médio bruto do Breu foi 2,8% superior ao 1T19 e 4,6% superior quando 

comparado com o 4T19. Já a Terebintina reduziu 49,4% quando comparado ao 1T19 e aumentou 

6,7% em relação ao 4T19. As variações de preço desses produtos se dão de acordo com mercado 

internacional e do câmbio. 

 

 

2. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

2.1 Receita Operacional Líquida 
 

A receita operacional líquida do 1T20 foi de R$ 236.323 mil, crescimento de 17% quando 

comparado à do 1T19 e de 1,4% quando comparado ao 4T19, refletindo principalmente o aumento 

no volume de vendas nos segmentos Papel para Embalagens e Embalagem de Papelão Ondulado, 

quando comparado ao 1T19, e à melhor performance do mercado externo em função da 

valorização do Dólar e Euro em relação ao Real.   

 



 

 

No mercado interno, a receita operacional líquida foi de R$ 193.719 mil no trimestre e mostrou 

aumento de 20,1% quando comparada à do 1T19 e redução de 5,0% em relação ao 4T19. A receita 

no mercado doméstico respondeu por 82% do total da receita da Irani.  

 

As exportações no 1T20 atingiram R$ 42.604 mil, 4,7% superior ao 1T19 e 46,4% ao 4T19, 

representando 18% da receita operacional líquida total. A América do Sul foi o principal destino das 

exportações, concentrando 35% da receita de exportação. Os demais mercados compreendem: Ásia 

(33%), Europa (20%), América do Norte (7%) e África (5%). 

 

O principal segmento de atuação da Irani é o segmento Embalagem de PO (Embalagem de Papelão 

Ondulado), responsável por 52% da receita líquida consolidada no 1T20, seguido pelos segmentos 

Papel para Embalagens com 39%, e Florestal RS e Resinas, com 9%.  

 

 

 



 

 

2.2 Custo dos Produtos Vendidos 

 

O custo dos produtos vendidos no 1T20 foi de R$ 163.471 mil, 19,1% superior ao do 1T19 se 

comparado em números absolutos. A variação do valor justo dos ativos biológicos não está sendo 

considerada no valor do custo dos produtos vendidos.  

 

A formação do custo por segmento de atuação da Irani no 1T20 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 no 1T20 totalizaram R$ 21.302 mil, sendo 12,0% superiores quando 

comparado ao 1T19, e representam 9,0% da receita líquida consolidada, comparado a 9,4% no 1T19 

(incluídas as perdas por baixas de contas a receber).  

As despesas administrativas no 1T20, totalizaram R$ 17.087 mil (R$ 14.157 mil no 1T19), sendo 

20,7% superiores em relação às do 1T19 e representaram 7,2% da receita líquida consolidada, 

comparado a 7% no 1T19. 



 

 

Outras receitas/despesas operacionais resultaram em uma receita de R$ 254 mil no 1T20, contra 

uma despesa de R$ 107 mil no 1T19. 

 

3. GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA (EBITDA AJUSTADO) 

 

 

A geração operacional de caixa, medida pelo EBITDA ajustado da operação continuada, totalizou R$ 

52.216 mil no 1T20, aumento de 3,4% em relação ao 1T19, principalmente em função da melhor 

performance das margens neste trimestre e redução de 35,3% em relação ao 4T19, principalmente 

em função de o EBITDA do 4T19 ter sido impactado positivamente pela venda de florestas da 

Companhia localizadas no estado do Rio Grande do Sul no montante de R$ 39,0 milhões. A margem 

EBITDA ajustada no 1T20 atingiu 22,1%, redução de 2,9 pontos percentuais em relação ao 1T19 e 

redução de 12,5 pontos percentuais quando comparado ao 4T19. 

 

 

 

 

Consolidado (R$ mil) 1T20 4T19 1T19
Var.   

1T20/4T19

Var.    

1T20/1T19
UDM20 UDM19

Var.   

UDM20/UDM19

  Resultado Operacional antes de Tributos e Participações 19.600       (48.028)      2.121       - 824,1% (12.046)      30.049     -140,1%

 Exaustão 3.781         45.614       3.825       -91,7% -1,2% 56.745       64.054     -11,4%

 Depreciação e Amortização 13.718       14.651       15.174    -6,4% -9,6% 59.064       50.542     16,9%

 Resultado Financeiro 19.586       85.179       31.972    -77,0% -38,7% 222.261     105.430   110,8%

 EBITDA 56.685       97.416       53.092    -41,8% 6,8% 326.024     250.075   30,4%

    Margem EBITDA 24,0% 41,8% 26,3% -17,8p.p. -2,3p.p. 34,9% 30,7% 4,2p.p.

Ajustes conf Inst.CVM 527/12

 Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos 
(1)

(4.469)        (676)           (2.607)     561,1% 71,4% (9.831)        (3.034)      224,0%

 Eventos Não Recorrentes -              (16.093)      -           - - (86.217)      (7.527)      1045,4%

 EBITDA Ajustado operação continuada 52.216      80.647      50.485    -35,3% 3,4% 229.976    239.514  -4,0%

   Margem EBITDA Ajustada 22,1% 34,6% 25,0% -12,5p.p. -2,9p.p. 24,6% 29,4% -4,8p.p.

 EBITDA Ajustado operação descontinuada -              (5.072)        (1.177)     - - (12.583)      (10.335)    21,8%

 EBITDA Ajustado 52.216       75.575       49.308    -30,9% 5,9% 217.393     229.179   -5,1%

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

50,5

80,6

52,2

25,0
34,6

22,1

1T19 4T19 1T20

EBITDA Ajustado (R$ milhões) e Margem EBITDA Ajustada (%)

EBITDA Ajustado (R$ milhões) Margem EBITDA Ajustada(%)



 

 

4. RESULTADO FINANCEIRO E ENDIVIDAMENTO  

 

O resultado financeiro está distribuído da seguinte forma: 

R$ mil 1T20 4T19 1T19 UDM201 UDM191 

Receitas Financeiras 3.296 5.977 6.512 74.069 27.210 

Despesas Financeiras (22.882) (91.156) (38.484) (296.330) (132.640) 

Resultado Financeiro (19.586) (85.179) (31.972) (222.261) (105.430) 
          1 Acumulado dos últimos doze meses. 

 

O resultado financeiro foi de R$ 19.586 mil negativos no 1T20, representando redução de 38,7% em 

comparação ao do 1T19 e assim como quando comparado ao 4T19 com redução de 77,0%, devido 

às diversas medidas de reestruturação financeira realizadas em 2019, tais como liquidação de 

operações em dólar e consequente baixa contábil do hedge accounting, emissão de debêntures 

verdes com prazo de vencimento de 6 anos e 4 de carência e a venda de ativos, além dos créditos 

fiscais que a Companhia teve direito em função do trânsito em julgado de ação judicial de exclusão 

do ICMS da Base do PIS e da COFINS.  Tais medidas se traduzem em uma nova realidade do 

resultado financeiro da Companhia a partir de 2020. Também colaborou para esta redução o menor 

nível de endividamento bem como as reduções da taxa básica de juros. 

 

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

passivas, conforme segue:  

 

R$ mil 1T20 4T19 1T19 UDM201 UDM191 

Variação cambial ativa 1.294 3.713 5.278 11.261 20.879 

Variação cambial passiva (1.725) (57.740) (15.480) (160.961) (35.385) 

Variação cambial líquida (431) (54.027) (10.202) (149.700) (14.506) 
       1 Acumulado dos últimos doze meses. 

 
A variação cambial impactou negativamente os resultados da Companhia em R$ 431 mil no 1T20, 

redução justificada principalmente pela reestruturação financeira realizada em 2019 que resultou 

na liquidação das operações em moeda estrangeira. 

 

Em 31 de março de 2020, a Companhia mantinha apenas 5,1% 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 1T20 4T19 1T19 UDM201 UDM191 

Receitas Financeiras sem variação cambial  2.002 2.264 1.234 62.808 6.331 

Despesas Financeiras sem variação cambial 
(21.157) (33.416) (23.004) (135.369) (97.255) 

Resultado Financeiro sem variação cambial 
(19.155) (31.152) (21.770) (72.561) (90.924) 

        1 Acumulado dos últimos doze meses. 

 

O resultado financeiro, excluindo-se os efeitos da variação cambial, foi negativo de R$ 19.155 mil no 

1T20 contra R$ 21.770 mil negativos no 1T19. No 1T20 o resultado financeiro sem variação cambial 

teve impacto positivo nas despesas com juros devido principalmente às medidas de reestruturação 

financeira realizadas em 2019, conforme explicadas acima. 

 

Câmbio 

 

A taxa de câmbio que era de R$ 3,90/US$ em 31 de março de 2019 ficou 33,33% superior no fim de 

março de 2020 e chegou a R$ 5,20/US$. A taxa de câmbio média deste trimestre foi de R$ 4,46/US$, 

8,52% superior à do 4T19 e 18,3% superior quando comparado ao mesmo período de 2019. 

 

R$ mil 1T20 4T19 1T19 Δ1T20/4T19 Δ1T20/1T19 

Dólar médio 4,46 4,11 3,77 +8,52% +18,30% 

Dólar final 5,20 4,03 3,90 +29,03% +33,33% 

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 

vencimento 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 inferiores às demais 

unidades da Companhia. 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. Durante o 1T20 recebemos parte dos valores referente à venda de ativos não estratégicos 

e compensamos impostos federais referente à exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS, 

colaborando para a redução do endividamento líquido. 

 

O endividamento bruto consolidado em 31 de março de 2020 totalizava R$ 817,8 milhões, 

comparado a R$ 838,3 milhões em 31 de dezembro de 2019. A variação deste indicador foi 

influenciada pelo volume de pagamentos superior às captações e recebimento parcial dos ativos 

não estratégicos que foram vendidos em 2019. O perfil do endividamento bruto em 31 de março de 

2020 era de 32% com vencimento no curto prazo e de 68% com vencimento no longo prazo. 

 

O saldo de caixa consolidado em 31 de março de 2020 totalizava R$ 98,6 milhões, comparado a R$ 

110,0 milhões em 31 de dezembro de 2019 (incluso o saldo de bancos conta vinculada nos dois 

exercícios). A redução no saldo de caixa ocorreu principalmente pelo volume de pagamentos de 

operações financeiras superior às captações frente à geração operacional de caixa e recebimento da 

venda de ativos não estratégicos. 

 

O endividamento líquido consolidado em 31 de março de 2020 totalizou R$ 719,2 milhões, 

comparado a R$ 728,3 milhões em 31 de dezembro de 2019. 

A relação dívida líquida/EBITDA foi de 3,31 vezes em março de 2020, contra 3,40 vezes do 

final de 2019. A redução do indicador se deve tanto pela redução do endividamento líquido 

quanto ao aumento do EBITDA Ajustado.  

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

referentes a: i) Créditos de PIS e da COFINS no montante de R$ 128,2 milhões; ii) Venda das 

terras e florestas  no montante a receber de R$ 4,0 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$ 546,9 milhões e considerando-se o EBITDA da Operação 

Continuada de R$ 217,4 milhões, a alavancagem proforma seria de 2,52 vezes. 
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5. RESULTADO LÍQUIDO 

 

No 1T20, o resultado líquido foi de R$ 17.988 mil de lucro em comparação a R$ 242 mil de lucro no 

1T19 e R$ 14.154 mil de lucro no 4T19. Nos últimos 12 meses o resultado líquido foi R$ 44.201 mil 

de lucro comparados a R$ 24.833 mil de lucro, no mesmo período do ano anterior. Os principais 

impactos no resultado líquido deste trimestre foram o crescimento da receita líquida de vendas, a 

variação positiva do valor justo dos ativos biológicos e a melhor margem das exportações em 

função da valorização do Dólar e do Euro frente ao Real. 

 

6. INVESTIMENTOS 

 

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

produtivos de forma criteriosa. Os investimentos deste trimestre somaram R$ 18.997 mil e foram 

basicamente direcionados para reflorestamento, manutenção e melhorias das estruturas físicas, 

software, máquinas e equipamentos da Companhia. 

 

R$ mil 1T20 

Prédios 18 

Equipamentos 14.009 

Intangível 1.699 

Reflorestamento 3.271 

Total 18.997 

 

7. MERCADO DE CAPITAIS  

 

O capital social da Irani, em 31 de março de 2020, 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 

março de 2020, a Companhia mantinha em tesouraria 2.376.100 ações, sendo 24.000 ações 

ordinárias e 2.352.100 ações preferenciais. Neste mesmo período, as ações ordinárias eram 

negociadas a R$ 3,03 enquanto as ações preferenciais eram negociadas a R$ 6,30. 

 

 

 



 

 

8. EVENTO SUBSEQUENTE 

 

Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o Coronavírus 

(COVID-19) é uma emergência de saúde global. O surto desencadeou decisões significativas de 

governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o 

grau de incerteza para os agentes econômicos e podem gerar impactos nos valores reconhecidos 

nas demonstrações financeiras da Companhia. 

 

A Companhia vem tomando todas as medidas necessárias para minimizar o impacto da COVID 19 

nas suas operações, e principalmente nos colaboradores e seus familiares. As operações industriais 

da Companhia estão em ritmo normal de produção e comercialização e a Administração avalia 

diariamente as medidas de enfrentamento ao Coronavírus. Foram adotadas medidas relacionadas a 

medicina do trabalho como: i) afastamento de gestantes; ii) afastamento de colaboradores 

portadores de doenças crônicas; iii) afastamento de colaboradores com mais de 60 anos de idade; 

iv) afastamento de jovens aprendizes; e que somam aproximadamente 180 colaboradores. 

Somando a medida de Home Office adotada para as atividades administrativas e de apoio para mais 

de 260 colaboradores, a Companhia soma aproximadamente 440 colaboradores afastados de suas 

atividades presenciais nas unidades da empresa. Ainda, a Companhia conta com 32 ações de 

enfrentamento ao COVID-19 que são avaliadas diariamente em reunião da Administração, todas 

com objetivo de minimizar ao máximo o impacto da pandemia nas suas atividades, nos seus 

colaboradores, nas comunidades de entorno e nos demais stakeholders. 

 

A Companhia avaliou suas projeções de longo prazo que contemplam os fluxos de caixa projetados 

e entende ter plena condição de continuidade operacional conforme apresentado nas respectivas 

demonstrações financeiras intermediárias. Da mesma forma, mantém constante acompanhamento 

do contexto econômico no Brasil e global, visando adequar qualquer operação se necessário. 

 

A Companhia avaliou também os valores recuperáveis de seus ativos não financeiros (impairment), 

que contempla análise de recuperabilidade do seu imobilizado e também do Goodwill gerado em 

combinação de negócios e registrado no intangível, utilizando método de fluxo de caixa descontado 

com base no seu valor em uso. Não foi identificada a necessidade de reconhecimento de qualquer 

valor de impairment nas demonstrações financeiras. 

 

Também foram avaliadas as premissas utilizadas na determinação do valor justo dos ativos 

biológicos, em especial a taxa de desconto do seu fluxo de caixa projetado, sendo que não foram 



 

 

encontrados indicativos de necessidade de mudança de qualquer premissa para a determinação do 

valor justo desses ativos reconhecidos nas demonstrações financeiras. 

 

Em relação aos seus clientes, a Companhia mantém as condições de recebimento normais durante 

este período, com tratativas pontuais de prorrogações, e não apresenta nenhuma indicação 

adicional de não recebimento ou perdas. 

 

Quanto à cadeia de suprimentos, também não temos nenhuma indicação até o momento de 

desabastecimento de matérias primas e insumos necessários aos processos produtivos, bem como 

não houve até o momento indicações expressivas de aumento de preços de insumos por queda de 

oferta ou qualquer dificuldade imposta por fornecedores. A Companhia trabalha com estoques de 

segurança para suportar temporariamente as suas operações.  

 


