
 

 

 

COMENTÁRIO DO DESEMPENHO DA COMPANHIA NO 2° 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$ 55,6 milhões no 2T20 com crescimento de 

19,1% em relação ao 2T19 (operação continuada) 

 

 
 

 Oferta: Como evento subsequente a estas informações trimestrais, foi concluída com sucesso a 

oferta pública primária de 90.000.000 de ações ON, que representa a captação bruta de R$ 405 

milhões. Recursos serão investidos em um plano de expansão de aproximadamente R$ 1,2 bilhão 

nos próximos 4 anos. Em até 6 meses a Companhia fará migração para o Novo Mercado. 

 

 A receita líquida no 2T20 registrou aumento de 7,2% quando comparada ao 2T19 e de 2,0% em 

relação ao 1T20, principalmente em função do aumento do volume de vendas do segmento Papel 

para Embalagens, aliado a valorização do Dólar e Euro em relação ao Real nas vendas para o 

mercado externo. 

 

 O volume de vendas do segmento Embalagem de Papelão Ondulado manteve-se estável, quando 

comparado ao 2T19 e reduziu 10,0%, quando comparado ao 1T20, totalizando 33,2 mil toneladas 

PRINCIPAIS INDICADORES - CONSOLIDADO1 2T20 1T20 2T19
Var.   

2T20/1T20

Var.    

2T20/2T19
6M20 6M19

Var.    

6M20/6M19
UDM20 UDM19

Var.   

UDM20/UDM19

      Econômico e Financeiro (R$ mil)

  Receita Operacional Líquida 240.984     236.323     224.846  2,0% 7,2% 477.307  426.895  11,8% 949.192     853.933   11,2%

    Mercado Interno 176.405     193.719     171.532  -8,9% 2,8% 370.124  332.886  11,2% 767.285     661.638   16,0%

    Mercado Externo 64.579       42.604       53.314    51,6% 21,1% 107.183  94.009    14,0% 181.907     192.295   -5,4%

  Lucro Bruto (incluso *) 78.924       77.321       62.709    2,1% 25,9% 156.245  130.092  20,1% 294.553     261.629   12,6%

     (*) Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos 3.617         4.469         (1.270)     -19,1% - 8.086      1.337      504,8% 14.718      (4.154)     -

    Margem Bruta 32,8% 32,7% 27,9% 0,1p.p. 4,9p.p. 32,7% 30,5% 2,2p.p. 31,0% 30,6% 0,2p.p.
  Resultado Operacional antes de Tributos e Participações 22.971       19.600       (2.224)     17,2% - 42.571     (103)        - 13.149       17.485     -24,8%

    Margem Operacional 9,5% 8,3% -1,0% 1,2p.p. 10,5p.p. 8,9% 0,0% 8,9p.p. 1,4% 2,0% -0,6p.p.

  Resultado Líquido 15.298       17.988       (3.253)     -15,0% - 33.286     (3.011)     - 62.752       11.510     445,2%

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

  EBITDA Ajustado operação continuada  2 55.601       52.216       46.701    6,5% 19,1% 107.817  97.185    10,9% 238.876     197.915   20,7%

    Margem EBITDA Ajustada 23,1% 22,1% 20,8% 1,0p.p. 2,3p.p. 22,6% 22,8% -0,2p.p. 25,2% 23,2% 2,0p.p.

  Dívida Líquida (R$ milhões) 678,7         719,2         730,3       -5,6% -7,1% 678,7       730,3      -7,1% 678,7         730,3       -7,1%

  Dívida Líquida/EBITDA Ajustado(x) 2,94 3,31 3,89 -11,2% -24,4% 2,94 3,89 -24,4% 2,94 3,89 -24,4%

  Dívida Líquida/EBITDA  Ajustado proforma(x)  3 2,16 2,38 - -9,2% - 2,16 - - 2,16 - -

     Dados Operacionais (t)

     Embalagem Papelão Ondulado (PO)

   Produção/Vendas 33.187       36.875       33.351    -10,0% -0,5% 70.062     65.931    6,3% 147.393     135.630   8,7%
     Papel para Embalagens
   Produção 72.117       70.509       73.840    2,3% -2,3% 142.626  145.554  -2,0% 289.700     288.596   0,4%
   Vendas 37.531       33.553       30.995    11,9% 21,1% 71.084     56.314    26,2% 136.120     108.786   25,1%
     Florestal RS e Resinas
   Produção 3.704         4.052         3.646       -8,6% 1,6% 7.756       7.379      5,1% 14.057       13.837     1,6%
   Vendas 3.942         3.996         3.956       -1,4% -0,4% 7.938       7.040      12,8% 14.402       13.784     4,5%

3 Excluindo da dívida líquida operações realizadas no período cujo valores serão recebidos nos próximos meses: i)Crédito de PIS e COFINS (ICMS na Base) no valor de R$119.574 mil; i i) 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.
1 Excluindo operação descontinuada no 2T19, 6M19, UDM20 e UDM19 util izados para fins comparativos.



 

 

no 2T20. A redução em relação ao 1T20 deve-se principalmente em função da retração em algumas 

atividades ocasionada pela pandemia do Coronavírus, em especial nos meses de abril e maio. Já o 

segmento de Papel para Embalagens totalizou 37,5 mil toneladas, registrando aumento de 21,1% 

quando comparado ao 2T19 e de 11,9% em relação ao 1T20. O aumento deve-se à maior venda de 

papel para o mercado interno e externo, em função da disponibilidade gerada pela redução do 

segmento de Embalagem de Papelão Ondulado (PO). O segmento Florestal RS e Resinas teve 

estabilidade no volume de vendas no comparativo com o 2T19 e redução de 1,4% em relação ao 

1T20, alcançando 3,9 mil toneladas. 

 

 O lucro bruto do 2T20 apresentou aumento de 25,9% em comparação ao 2T19 e aumento de 2,1% 

quando comparado ao 1T20, principalmente em relação ao crescimento da receita líquida 

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

ativos biológicos apresentada neste trimestre quando comparado ao 2T19.  

 

 As despesas com vendas no 2T20 totalizaram R$ 23,0 milhões, um aumento de 5,1% quando 

comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e 7,6% superior ao 1T20, (incluídas as perdas por 

impairment contas a receber) e representaram 9,5% da receita líquida consolidada, 9,7% no 2T19 e 

9,0% no 1T20. As despesas administrativas no 2T20 totalizaram R$ 15,9 milhões, um aumento de 

11,3% quando comparadas ao mesmo trimestre do ano anterior e redução de 6,8% em relação ao 

1T20, e representaram 6,6% da receita liquida consolidada superior aos 6,4% registrados no 2T19 e 

inferior quando comparado aos 7,2% no 1T20.  

 

 O resultado líquido foi de R$ 15,3 milhões de lucro no 2T20, em comparação ao resultado negativo 

de R$ 3,3 mil no 2T19 e R$ 18,0 milhões de lucro no 1T20. 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 2T20 foi de R$ 55,6 milhões com margem de 23,1%, 19,1% superior ao 

apurado no 2T19 de R$ 46,7 milhões com margem de 20,8%, principalmente em função da melhor 

performance das margens neste trimestre, e 6,5% superior quando comparado ao 1T20 de R$ 52,2 

milhões com margem de 22,1%, também em função da boa performance das margens no trimestre, 

influenciadas pelas vendas no mercado externo com câmbio valorizado. 

 

 A relação dívida líquida/EBITDA Ajustado foi de 2,94 vezes em junho de 2020, contra 3,31 vezes em 

março de 2020. 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$ 119,6 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$ 514,9 milhões e considerando-se o EBITDA da Operação Continuada 

dos últimos 12 meses de R$ 238,9 milhões, a alavancagem proforma seria de  2,16 vezes (2,38 vezes 

ao final do 1T20). 

 

 A posição de caixa ao fim de junho de 2020 foi de R$ 108,2 milhões (composto por caixa e 

equivalentes de caixa e bancos conta vinculada) e 72% da dívida estava no longo prazo. 

 
 

Destaques do 2T20 

 

O 2T20 foi marcado pelo forte impacto na economia por conta do surto do Coronavirus. A economia 

global e a brasileira sofreram forte desaceleração e se instalou um ambiente de grande 

instabilidade e incerteza. Não se sabe exatamente o impacto no PIB brasileiro, mas as melhores 

estimativas indicam uma retração acima de 5% em 2020. A pandemia do Coronavirus segue 

impactando na economia e até o momento não se tem uma solução definitiva, como vacina ou 

medicação, o que pode continuar nublando o horizonte econômico global e brasileiro.   

 

A Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO) registrou redução de 3,2% na expedição em 

toneladas de papelão ondulado no 2T20, na comparação com 2T19, e o desempenho do volume de 

vendas do Mercado Irani apresentou estabilidade no 2T20. Na comparação com o 1T20, o Mercado 

ABPO reduziu 8,3%, já o Mercado Irani reduziu 10,0%, seguindo a tendência de redução do mercado 

ABPO para o período. Em toneladas, a participação de mercado da Irani no segmento de 

Embalagem de Papelão Ondulado foi de 3,9% no 2T20, 4,0% no 1T20, e 3,8% no 2T19.  

 

 

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

 

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

ABPO apresentou redução de 3,4% no 2T20 em comparação ao 2T19, quando o Mercado Irani 

manteve-se. Comparativamente ao 1T20, o Mercado ABPO apresentou redução de 9,3%, enquanto 

o Mercado Irani registrou redução de 9,5%. Em metros quadrados a participação de mercado da 

Irani foi de 4,3% no 2T20, assim como no 1T20 e 4,1% no 2T19. 

 

O segmento Embalagem de Papelão Ondulado (PO) representou no 2T20 47% da receita líquida da 

Irani, o segmento de Papel para Embalagens representou 44% e o segmento Florestal RS e Resinas, 

9%. Por sua vez, o mercado doméstico correspondeu a 73% da receita líquida e o mercado externo 

27%. O crescimento de 3,1 pontos percentuais da receita do mercado externo na comparação com 

o 2T19 decorre principalmente do aumento de volume de vendas no mercado externo do Segmento 

Papel para Embalagens, aliado a valorização do Dólar e do Euro frente ao Real. 

 

 

 

2T20 ABPO (em ton e m²) são prévias de fechamento. Pode haver alterações nos dados oficiais. 

 

 

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 33.187 toneladas, estável em relação 

ao 2T19 e inferior em 10,0% quando comparado ao 1T20, 

especialmente em função da retração em algumas 

atividades ocasionada pela pandemia do Coronavírus, em 

especial nos meses de abril e maio. O volume de vendas de 

caixas apresentou aumento de 1,4% quando comparado ao 

2T19, enquanto as vendas de chapas tiveram redução de 

7,6% no comparativo dos trimestres.  As unidades 

     Volume de Vendas (em metros quadrados) – Segmento Embalagem de Papelão Ondulado (PO) 

 
                       Fonte: ABPO        Fonte: Irani 
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Embalagem SP Indaiatuba e Embalagem SC Campina da Alegria respondem respectivamente por 

57% e 43% do total vendido no segundo trimestre de 2020, com suas produções voltadas 

inteiramente ao mercado interno.  

 

O volume da fábrica Embalagem SP Indaiatuba atingiu 14.301 toneladas de caixas e 4.707 toneladas 

de chapas no 2T20 em comparação com 14.282 toneladas de caixas e 4.762 toneladas de chapas no 

2T19.  

 

O volume da fábrica de Embalagem SC Campina da Alegria registrou volume de vendas de 12.382 

toneladas de caixas e 1.797 toneladas de chapas no 2T20 em comparação com 12.032 toneladas de 

caixas e 2.275 toneladas de chapas no 2T19. 

 

O preço médio Irani (CIF) por tonelada no 2T20 foi superior em 2,6% quando comparado ao do 2T19 

e 1,9% quando comparado ao 1T20. 

 
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 2T20 foi 1,9% superior quando comparado ao do 2T19 e 1,4% 

quando comparado ao 1T20. 
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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 2,3%, quando 

comparado com o 2T19, e superior em 2,3% em relação 

ao 1T20. Em relação às vendas, houve aumento de 21,1% quando comparado com o 2T19, e de 

11,9% na comparação ao 1T20.  

 

 

No 2T20, as transferências internas de papel para embalagens rígidas (PO) totalizaram 35.462 

toneladas (36.001t no 2T19 e 35.337t no 1T20), para a fábrica Embalagem SP Indaiatuba alcançaram 

       Preços Médios Irani (R$/mil m
2
) 
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19.662 toneladas (19.740t no 2T19 e 19.164t no 1T20) e para a fábrica Embalagem SC Campina da 

Alegria foram transferidas 15.800 toneladas no 1T20 (16.261t no 2T19 e 16.173t no 1T20). Do total 

das transferências internas, 55% foram para a fábrica Embalagem SP Indaiatuba e 45% para a 

fábrica Embalagem SC Campina da Alegria. 

 

Os papéis para embalagens rígidas apresentaram aumento de 5,4% no preço do 2T20 quando 

comparados aos praticados no 2T19, e estabilidade quando comparados ao 1T20. Os papéis para 

embalagens flexíveis demonstraram aumento de 3,7% quando comparado ao 2T19 e redução de 

2,3% em relação ao 1T20. 

 

1.3 Segmento Florestal RS e Resinas 

 

O segmento Florestal do Rio Grande do Sul produziu e 

comercializou 5 mil metros cúbicos de toras de pinus 

para o mercado local no 2T20  (19 mil metros cúbicos 

no 2T19) e forneceu 254 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 2T20 apresentou aumento de 1,6% quando comparado ao 2T19, e redução de 8,6% 

quando comparado ao 1T20. O volume de vendas apresentou estabilidade quando comparado ao 

2T19, e redução de 1,4% em relação ao 1T20. 

Preços Médios do Papel para Embalagens (R$/t) 
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No 2T20, o preço médio bruto do Breu foi 17,6% superior ao 2T19 e 19,2% superior quando 

comparado com o 1T20. Já a Terebintina reduziu 39,8% quando comparado ao 2T19 e aumentou 

20,2% em relação ao 1T20. 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 2T20 foi de R$ 240.984 mil, crescimento de 7,2% quando 

comparado à do 2T19 e de 2,0% quando comparado ao 1T20, principalmente em função do 

aumento do volume de vendas do segmento Papel para Embalagens, aliado a valorização do Dólar e 

Euro em relação ao Real nas vendas para o mercado externo.   

 

No mercado interno, a receita operacional líquida foi de R$ 176.405 mil no trimestre e mostrou 

aumento de 2,8% quando comparada à do 2T19 e redução de 8,9% em relação ao 1T20. A receita 

no mercado doméstico respondeu por 73% do total da receita da Irani.  
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As exportações no 2T20 atingiram R$ 64.579 mil, 21,1% superior ao 2T19 e 51,6% ao 1T20, 

representando 27% da receita operacional líquida total. A Ásia foi o principal destino das 

exportações, concentrando 45% do total exportado.  Os demais mercados compreendem: América 

do Sul (30%), Europa (14%), América do Norte (6%) e África (5%). 

 

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

Ondulado), responsável por 47% da receita líquida consolidada no 2T20, seguido pelos segmentos 

Papel para Embalagens com 44%, e Florestal RS e Resinas, com 9%.  

 

 
 

2.2 Custo dos Produtos Vendidos 

 

O custo dos produtos vendidos no 2T20 foi de R$ 165.677 mil, 3,0% superior ao do 2T19 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 2T20 pode ser verificada nos gráficos 

abaixo. 
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*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 2T20 totalizaram R$ 22.930 mil, sendo 5,1% superiores quando 

comparado ao 2T19, e representam 9,5% da receita líquida consolidada, comparado a 9,7% no 2T19 

(incluídas as perdas por impairment contas a receber).  

As despesas administrativas no 2T20, totalizaram R$ 15.920 mil (R$ 21.808 mil no 2T19), sendo 

11,3% superiores em relação às do 2T19 e representaram 6,6% da receita líquida consolidada, 

comparado a 6,4% no 2T19. 

Outras receitas/despesas operacionais resultaram em uma receita de R$ 103 mil no 2T20, contra 

uma despesa de R$ 763 mil no 2T19. 

 

3. GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA (EBITDA AJUSTADO) 

 
 

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

55.601 mil no 2T20, aumento de 19,1% em relação ao 2T19, principalmente em função da melhor 

                                               Embalagem de PO                         Papel para Embalagens*  
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  Resultado Operacional antes de Tributos e Participações 22.971       19.600       (2.224)     17,2% -1132,9% 42.571     (103)        - 13.149       17.485     -24,8%

 Exaustão 2.893         3.781         3.224       -23,5% -10,3% 6.674       7.049      -5,3% 56.414       14.245     296,0%

 Depreciação e Amortização 16.148       13.718       16.369    17,7% -1,4% 29.866     31.543    -5,3% 58.843       56.052     5,0%

 Resultado Financeiro 17.206       19.586       28.062    -12,2% -38,7% 36.792     60.033    -38,7% 211.405     110.503   91,3%

 EBITDA 59.218       56.685       45.431    4,5% 30,3% 115.903  98.522    17,6% 339.811     198.285   71,4%

    Margem EBITDA 24,6% 24,0% 20,2% 0,6p.p. 4,4p.p. 24,3% 23,1% 1,2p.p. 35,8% 23,2% 12,6p.p.

Ajustes conf Inst.CVM 527/12

 Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos (1) (3.617)        (4.469)        1.270       -19,1% -384,8% (8.086)      (1.337)     504,8% (14.718)      4.154       -454,3%

 Eventos Não Recorrentes -              -              -           - - -           -           - (86.217)      (4.524)      1805,8%

 EBITDA Ajustado operação continuada 55.601      52.216      46.701    6,5% 19,1% 107.817  97.185   10,9% 238.876    197.915  20,7%

   Margem EBITDA Ajustada 23,1% 22,1% 20,8% 1,0p.p. 2,3p.p. 22,6% 22,8% -0,2p.p. 25,2% 23,2% 2,0p.p.

 EBITDA Ajustado operação descontinuada -              -              (4.336)     - - -           (5.513)     - (8.247)        (10.509)    -21,5%

 EBITDA Ajustado 55.601       52.216       42.365    6,5% 31,2% 107.817  91.672    17,6% 230.629     187.406   23,1%

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



 

 

performance das margens neste trimestre e 6,5% em relação ao 1T20, também em função da boa 

performance das margens no trimestre, influenciadas pelas vendas no mercado externo com 

câmbio valorizado. A margem EBITDA ajustada no 2T20 atingiu 23,1%, aumento de 2,3 pontos 

percentuais em relação ao 2T19 e 1,0 pontos percentuais quando comparado ao 1T20. 

 

 

4. RESULTADO FINANCEIRO E ENDIVIDAMENTO  

 

O resultado financeiro está distribuído da seguinte forma: 

R$ mil 2T20 1T20 2T19 6M20 6M19 UDM201 UDM191 

Receitas Financeiras 6.610 3.296 2.982 9.906 9.497 77.697 23.834 

Despesas Financeiras (23.816) (22.882) (31.044) (46.698) (69.430) (289.102) (134.337) 

Resultado Financeiro (17.206) (19.586) (28.062) (36.792) (60.033) (211.405) (110.503) 
 1 Acumulado dos últimos doze meses. 

O resultado financeiro foi de R$ 17.206 mil negativos no 2T20, representando redução de 38,7% em 

comparação ao do 2T19 e assim como quando comparado ao 1T20 com redução de 12,2%, 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:  

 

46,7 52,2 55,6 

20,8 22,1 23,1 

2T19 1T20 2T20

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

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



 

 

R$ mil 2T20 1T20 2T19 6M20 6M19 UDM201 UDM191 

Variação cambial ativa 4.815 1.294 2.030 6.109 7.308 14.046 18.055 

Variação cambial passiva (5.367) (1.725) (8.942) (7.092) (24.422) (157.386) (40.906) 

Variação cambial líquida (552) (431) (6.912) (983) (17.114) (143.340) (22.851) 
1 Acumulado dos últimos doze meses. 

A variação cambial impactou negativamente os resultados da Companhia em R$ 552 mil no 2T20, 

aumento de 28,1% em relação ao 1T20 devido a desvalorização do real frente ao dólar, e redução 

de 88,8% em relação ao 2T19 justificada principalmente pela reestruturação financeira realizada em 

2019 que resultou na liquidação das operações em moeda estrangeira. 

 

Em 30 de junho de 2020, a Companhia mantinha apenas 5,8% 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 2T20 1T20 2T19 6M20 6M19 UDM201 UDM191 

Receitas Financeiras sem variação cambial  1.795 2.002 952 3.797 2.189 63.651 5.779 

Despesas Financeiras sem variação cambial 
(18.449) (21.157) (22.102) (39.606) (45.108) (131.716) (93.431) 

Resultado Financeiro sem variação cambial 
(16.654) (19.155) (21.150) (35.809) (42.919) (68.065) (87.652) 

1 Acumulado dos últimos doze meses. 

O resultado financeiro, excluindo-se os efeitos da variação cambial, foi negativo de R$ 16.654 mil no 

2T20 contra R$ 21.150 mil negativos no 2T19. No 2T20 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 além de menor nível de endividamento 

bem como as reduções da taxa básica de juros. 

 

Câmbio 

 

A taxa de câmbio que era de R$ 3,83/US$ em 30 de junho de 2019 ficou 43,08% superior no fim de 

junho de 2020 e chegou a R$ 5,48/US$. A taxa de câmbio média deste trimestre foi de R$ 5,39/US$, 

20,85% superior à do 1T20 e 37,50% superior quando comparado ao mesmo período de 2019. 

 

R$ mil 2T20 1T20 2T19 Δ2T20/1T20 Δ2T20/2T19 

Dólar médio 5,39 4,46 3,92 +20,85% +37,50% 

Dólar final 5,48 5,20 3,83 +5,38% +43,08% 

Fonte: Bacen 

 



 

 

Endividamento 

 

O endividamento bruto consolidado em 30 de junho de 2020 totalizava R$ 786,9 milhões, 

comparado a R$ 817,8 milhões em 31 de março de 2020. A variação deste indicador foi influenciada 

pelo volume de pagamentos superior às captações. O perfil do endividamento bruto em 30 de 

junho de 2020 era de 28% com vencimento no curto prazo e de 72% com vencimento no longo 

prazo. O custo médio da dívida em 30 de junho de 2020 era de 6,86% ao ano. 

 

O saldo de caixa consolidado em 30 de junho de 2020 totalizava R$ 108,2 milhões, comparado a R$ 

98,6 milhões em 31 de março de 2020 (incluso o saldo de bancos conta vinculada nos dois 

exercícios). O aumento no saldo de caixa ocorreu principalmente devido a geração de caixa 

operacional. 

 

O endividamento líquido consolidado em 30 de junho de 2020 totalizou R$ 678,7 milhões, 

comparado a R$ 719,2 milhões em 31 de março de 2020. 

A relação dívida líquida/EBITDA Ajustado foi de 2,94 vezes em junho de 2020, contra 3,31 

vezes do final do 1T20. 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$ 119,6 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$ 514,9 milhões e considerando-se o EBITDA da Operação 

Continuada dos últimos 12 meses de R$ 238,9 milhões, a alavancagem proforma seria de 2,16 

vezes. 
 

 



 

 

 
 

 
 

5. RESULTADO LÍQUIDO 

 

No 2T20, o resultado líquido foi de R$ 15.298 mil de lucro em comparação a negativo R$ 3.253 mil 

no 2T19 e R$ 17.988 mil de lucro no 1T20. Nos últimos 12 meses o resultado líquido foi R$ 62.752 
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mil de lucro comparados a R$ 11.510 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$ 14.149 mil e foram 

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

software, máquinas e equipamentos da Companhia. 

 

R$ mil 2T20 6M20 

Prédios 114 132 

Equipamentos 8.502 22.511 

Intangível 1.361 3.060 

Reflorestamento 4.172 7.443 

Total 14.149 33.146 

 

7. MERCADO DE CAPITAIS  

 

O capital social da Irani, em 30 de junho 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 30 de 

junho 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$ 4,65 enquanto as ações preferenciais eram negociadas a R$ 6,20. 

 

8. EVENTO SUBSEQUENTE 

Através de reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 10 de julho de 2020, 

foi aprovada a realização de oferta pública com esforços restritos de colocação de ações ordinárias, 

nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e 

desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Oferta Restrita”).  

Em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 22 de julho de 2020, foram 

aprovados a fixação do preço por ação de R$ 4,50, bem como o efetivo aumento de capital social da 



 

 

Companhia, dentro do limite do capital autorizado nos termos do artigo 7º do Estatuto Social da 

Companhia, no montante de R$ 405.000 (quatrocentos e cinco milhões de reais), mediante a 

emissão de 90.000.000 novas ações ordinárias da Companhia, bem como a sua homologação, no 

âmbito da Oferta Restrita.  

Em razão do aumento do capital social da Companhia no âmbito da Oferta Restrita, o novo capital 

social da Companhia passou a ser de R$ 566.895, representado por 256.720.235 ações, sendo 

243.909.975 ações ordinárias e 12.810.260 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem 

valor nominal.  

Em observância ao disposto no artigo 9º, inciso IX do Código ANBIMA, a Companhia se 

comprometeu a aderir ao segmento especial de listagem Novo Mercado de Governança Corporativa 

da B3 em até 6 (seis) meses contados de 22 de julho de 2020. 

A totalidade dos recursos líquidos provenientes da Oferta Restrita serão destinados para a execução 

do plano de expansão da Companhia, que consiste na expansão da área de recuperação de 

químicos e utilidades das unidades de produção de papel e embalagens em Santa Catarina, na 

expansão das unidades de produção de papel e embalagens em Minas Gerais e na ampliação da 

geração de energia hidroelétrica, dentre outras melhorias, dentro de um investimento total 

estimado de R$1,2 bilhão.  

 


