
Celulose Irani S.A. 
 
Demonstrações Contábeis Acompanhadas do 
Parecer dos Auditores Independentes 
 
 
31 de dezembro de 2004 e 2003 



 
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

 
 
Aos 
Acionistas e Administradores da  
CELULOSE IRANI S/A 
Nesta Capital 
 
 
1 - Examinamos os balanços patrimoniais da CELULOSE IRANI S/A, levantados em 31 de dezembro de 

2004 e 2003 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das 
origens e aplicações de recursos referentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a 
responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre 
essas demonstrações contábeis.  

 

2 - Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria vigentes no Brasil e 
compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de 
transações e o sistema contábil e de controles internos da empresa; b) a constatação, com base em  
testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis 
divulgadas; e c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas 
pela administração da empresa, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas 
em conjunto. 

 

3 - Conforme descrito na Nota Explicativa n° 6, em períodos anteriores, a Companhia optou pelo 
diferimento de variações cambiais passivas líquidas sendo reconhecido no resultado do exercício de 
2004 o saldo remanescente do exercício de 2001. As práticas contábeis adotadas no Brasil requerem 
que os efeitos das flutuações nas taxas de câmbio sejam reconhecidas no resultado no período em 
que ocorreram. Conseqüentemente, o lucro do exercício está apresentado a menor em R$ 227 mil 
(R$ 492 mil em 2003). 

 

4 - Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos do diferimento da variação cambial mencionados no 
parágrafo 3, as demonstrações contábeis acima referidas, lidas em conjunto com as notas 
explicativas, representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da CELULOSE IRANI S/A em 31 de dezembro de 2004 e 2003, o resultado de suas 
operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos 
correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com os princípios e práticas 
contábeis adotadas no Brasil. 

 

 
Porto Alegre, 14 de janeiro de 2005. 

 
 

DÉO LUIS DA SILVA 
Contador Responsável 

CRCRS Nº 44.723 
 

NARDON, NASI - AUDITORES INDEPENDENTES 
CRCRS Nº 542 

 



 
CELULOSE IRANI S.A. 

 
 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2003 
 
 

(Em milhares de reais) 
 
 
 

A  T  I  V  O  

 
2004 2003

CIRCULANTE

  Disponibilidades 614           622           
  Contas a receber de clientes 46.476      41.380      
  Provisão para perdas no recebimento de créditos (1.620)       (2.022)       
  Títulos descontados (23.807)     (17.532)     
  Adiantamento de cambiais entregues (4.179)       (2.248)       
  Estoques (Nota 4) 25.523      20.665      
  Impostos a recuperar 3.418        1.774        
  Outras contas a receber 7.578        4.361        
                         Total do circulante 54.003      47.000      

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

  Depósitos judiciais 3.936        3.106        
  Impostos a recuperar 2.848        769           
                         Total do realizável a longo prazo 6.784        3.875        

PERMANENTE

  Investimentos 3.002        59             
  Imobilizado (Nota 5) 148.592    122.011    
  Diferido (Nota 6) -            227           
                         Total do permanente 151.594    122.297    

                         Total do ativo 212.381    173.172    

 
As notas explicativas anexas são parte 

integrante das demonstrações contábeis 



CELULOSE IRANI S.A. 
 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2003 
(Em milhares de reais) 

 
P A S S I V O  E  P A T R I M Ô N I O  L Í Q U I D O  

 
2004 2003

CIRCULANTE

  Fornecedores 25.107      18.179      
  Instituições financeiras (Nota 7) 17.379      13.231      
  Impostos a recolher 5.461        5.408        
  Salários e encargos sociais 3.766        3.348        
  Adiantamento de clientes 633           370           
  Dividendos a pagar 2.013        1.396        
  Outras contas a pagar 2.745        3.826        

                      Total do circulante 57.104      45.758      

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

  Instituições financeiras (Nota 7) 21.347      8.102        
  Impostos a recolher (Nota 9-a) 19.795      19.929      
  Provisão para contingências (Nota 9-b) 6.735        6.735        
  Partes Relacionadas (Nota 8) 3.151        1.556        
  Outras contas a pagar 3.852        3.122        
  Provisão IRPJ e CS sobre reserva de reavaliação 7.972        8.478        

                      Total do exigível a longo prazo 62.852      47.922      

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

  Capital social realizado 39.090      39.090      
  Reserva de reavaliação 27.158      28.141      
  Reserva legal 1.986        1.045        
  Reserva de retenção de lucros 24.191      11.216      

                      Total do patrimônio líquido 92.425      79.492      

                      Total do passivo e do patrimônio líquido 212.381    173.172    

 
As notas explicativas anexas são parte 

integrante das demonstrações contábeis 



 
CELULOSE IRANI S.A. 

 
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO 

 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2003 

 
(Em milhares de reais) 

 
2004 2003

RECEITA BRUTA DAS VENDAS DE PRODUTOS,
MERCADORIAS E SERVIÇOS 366.046    321.272    

Devoluções de vendas e impostos (79.862)     (56.805)     

Receita operacional líquida 286.184    264.467    

CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS (207.843)   (192.134)   

Lucro operacional bruto 78.341      72.333      

DESPESAS OPERACIONAIS (58.148)     (54.899)     
  De vendas (25.224)     (25.854)     
  De administração (20.549)     (16.344)     
  Remuneração dos administradores (1.159)       (1.208)       
  Despesas financeiras (18.352)     (23.813)     
  Receitas financeiras 4.723        10.189      
  Outras receitas, (despesas) operacionais 2.413        2.131        

Lucro operacional líquido 20.193      17.434      

RECEITAS, (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS
Ganhos líquidos na alienação de
  Bens do imobilizado (187)          312           

    Outras receitas não operacionais 479           111           
Resultado da equivalência patrimonial 1.390        -            

Resultado antes dos impostos e contribuições sobre a renda 21.875      17.857      

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (7.435)       (7.851)       

Reversão de Juros sobre o Capital Próprio 2.890        2.600        

Lucro líquido do exercício 17.330      12.606      
LUCRO LÍQUIDO POR LOTE DE MIL AÇÕES EM R$ 135,32      98,43        

 
As notas explicativas anexas são parte 

 integrante das demonstrações contábeis.



CELULOSE IRANI S.A. 

 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2003 

 

(Em milhares de reais)  

 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002 39.090            29.841          286             789               -                     70.006            

Realização de reserva de reavaliação -                     (1.700)          -                 -                    2.576             876                 

Lucro do exercício -                     -                   -                 -                    12.606           12.606            

-Destinações Propostas

    Reserva legal -                     -                   759             -                    (759)               -                     

    Dividendos propostos (R$ 0,028 por ação) -                     -                   -                 -                    (1.396)            (1.396)             

    Juros sobre o Capital Próprio -                     -                   -                 -                    (2.600)            (2.600)             
    Reserva de Retenção de Lucros 10.427          (10.427)          -                     

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 39.090            28.141          1.045          11.216          -                     79.492            

Realização de reserva de reavaliação -                     (983)             -                 -                    1.489             506                 

Lucro do exercício -                     -                   -                 -                    17.330           17.330            

-Destinações Propostas

    Reserva legal -                     -                   941             -                    (941)               -                     

    Dividendos propostos (R$ 0,035 por ação) -                     -                   -                 -                    (2.013)            (2.013)             

    Juros sobre o Capital Próprio -                     -                   -                 -                    (2.890)            (2.890)             
    Reserva de Retenção de Lucros 12.975          (12.975)          -                     
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 39.090            27.158          1.986          24.191          -                     92.425            

Capital Social
Reserva de 
Reavaliação

Lucros 
Acumulados

Total

Reservas de Lucros

Legal
Retenção de 

Lucros

 
 

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.



 

CELULOSE IRANI S.A. 
 

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS 
 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2003 
 
 

(Em milhares de reais) 

 

 
2004 2003

ORIGENS DOS RECURSOS
    Das operações
        Lucro líquido do exercício 17.330        12.606        
        Reversão do Imposto sobre Reserva de Reavaliação 506             876             
        Valores que não afetam o capital circulante líquido
            Depreciações/ exaustões/amortizações 14.881        16.527        
            Resultado de equivalência patrimonial (1.390)         -                  
            Custo do imobilizado baixado ou vendido 524             369             

Originado das operações 31.851        30.378        

    De terceiros
        Aumento do exigível a longo prazo 14.930        -                  

Originado de terceiros 14.930        -                  

Total das origens 46.781        30.378        

APLICAÇÕES DE RECURSOS

        Em imobilizado 41.759        13.434        
        Em investimentos 1.553          -                  
        Aumento do realizável a longo prazo 2.909          1.472          
        Redução do exigível a longo prazo -                  3.466          
        Dividendos Propostos 4.903          3.996          

Total das aplicações 51.124        22.368        
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (4.343)         8.010          

COMPOSIÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO:

        Capital circulante líquido no início do exercício 1.242          (6.768)         
        Capital circulante líquido no final do exercício (3.101)         1.242          

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (4.343)         8.010          

 
 
 

As notas explicativas anexas são parte 
integrante das demonstrações contábeis.



 

CELULOSE IRANI S.A. 
 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2004 e 2003 
 

(Valores expressos em milhares de reais) 
 

 
01. ATIVIDADES OPERACIONAIS 
 
A Sociedade tem por objeto principal a industrialização e o comércio de papel, chapas e 
caixas de papelão ondulado, móveis, madeiras serradas e produtos resinosos. Atua no 
florestamento e reflorestamento de espécies apropriadas a estas atividades, e em outras 
atividades correlatas à atividade agroflorestal (extração e corte de madeiras, culturas, etc.). 
 
 
02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
vigentes no Brasil e em conformidade com as determinações estabelecidas pela Comissão 
de Valores Mobiliários - CVM. 
 
 
03. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
 (a) Provisão para Perdas no Recebimento de Créditos--é calculada com base na 

análise de risco dos créditos, que contempla o histórico de perdas, a situação 
individual dos clientes e a avaliação dos consultores jurídicos, e é considerada 
suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas na realização dos créditos. 

 
 (b) Estoques--são demonstrados pelo menor valor entre o preço de mercado e o custo 

médio de aquisição ou fabricação. 
 
 (c) Imobilizado--é avaliado ao custo de aquisição e reavaliação, corrigido 

monetariamente até 31 de dezembro de 1995 e deduzido das respectivas 
depreciações e exaustões. A depreciação é calculada pelo método linear, com base 
em taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimado dos bens. A 
exaustão de florestas é contabilizada em função das extrações efetuadas. 

 
 (d) Diferido-- demonstrado pelos valores das variações cambiais líquidas do exercício 

de 2001 e amortizado conforme vencimentos contratuais dos ativos e passivos 
geradores das variações respectivas.  

 
 (e) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social--o imposto de renda sobre 

o lucro real e a contribuição social foram apurados em conformidade com a legislação 
vigente. 

  
 (f) Instituições Financeiras--os saldos estão atualizados de acordo com os índices 

contratuais até a data do balanço, conforme regime de competência. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
04. ESTOQUES 
 
 

2004 2003

Produtos Acabados 4.211      4.105      
Produtos em Elaboração 2.016      1.804      
Materiais de Produção 14.500    10.299    
Materiais de Consumo 3.598      3.734      
Outros Estoques 1.198      723         

     Total 25.523    20.665    

 
 
 
 
 
 
 
05. IMOBILIZADO 
 
 

Taxas Anuais  de 2004 2003
Depreciação Custo Depreciação
e Exaustão Corrigido e Exaustão Valor Valor

% Reavaliado Acumuladas Líquido Líquido

Terrenos - 14.576         -             14.576     14.605          

Prédios e Construções 4 40.714         17.643       23.071     23.124          

Equipamentos e Instalações 10 a 20 130.543       91.254       39.289     41.881          

Veículos e Tratores 20 1.785           1.403         382          424               

Florestamento e Reflorestamento 3,7 54.051         15.873       38.178     35.733          

Imobilizações em Andamento - 33.095         -             33.095     6.084            

Outras Imobilizações 10 a 20 28                27              1              160               -
Total 274.792       126.200     148.592   122.011        

 

As contas do ativo imobilizado incluem R$ 35.124 (2003 - R$ 39.620), líquidos das 
depreciações e exaustões acumuladas, de reavaliações de prédios, terrenos e florestas. 
Sua realização no exercício, líquido dos impostos, foi de R$ 983 (2003 – R$ 1.700). As 
provisões para imposto de renda e contribuição social foram calculadas de acordo com a 
legislação vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
06. DIFERIDO 
 
 
O efeito líquido dos valores em reais de obrigações e créditos em moeda estrangeira, 
decorrente da variação nas taxas de câmbio ocorridas em 2001, foi diferido conforme 
autorizado pela Medida Provisória nº 03, de 26 de setembro de 2001, e pelas Deliberações 
nº 404, de 27 de setembro de 2001, e nº 409, de 01 de novembro de 2001, da Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM. A composição da variação cambial diferida em 31 de dezembro 
de 2004 e 2003 é a seguinte: 
 
 

Variação  cam bia l   Va lo r Sa ldo Saldo
d ife rida orig ina l Am ortização 2004 2003

N o ano de 2001 (*) 1 .461         (1 .461)        -             227            
1 .461         (1 .461)        -             227            

 
(*) A Sociedade amortizou o diferimento da variação cambial de acordo com o fluxo das 
amortizações dos passivos e ativos geradores da variação. 
 
Pela adoção destes diferimentos, o resultado do exercício apresenta os seguintes efeitos: 
 
  
 

2004 2003

Variação cambial não reconhecida no resultado - exercício 2001 (227)                  (492)                  

(227)                  (492)                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
07. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

 
 
Os empréstimos e financiamentos estão apresentados como segue: 
 
 

2004 2003
Longo Longo

Circulante Prazo Circulante Prazo

Moeda Nacional

Ativo Permanente
   Finame 5.970        18.482        3.172          3.284        
Capital de Giro 3.267        6                 22               12             

Moeda Estrangeira

Adiantamento de Contrato de Câmbio 6.236        -                  6.395          -                
IKB Deutsche 1.906        2.859          3.642          4.806        

Total 17.379       21.347        13.231        8.102        

 
 
Sobre os mesmos incidem os seguintes encargos: 
 

a) os empréstimos e financiamentos em moeda nacional estão sujeitos a juros que 
variam entre 5,6 e 8,5 % a.a., acrescidos da TJLP, com vencimento final em 2012. 

 
b) os adiantamentos de contrato de câmbio, em 31 de dezembro de 2004, estão 

sujeitos a juros que variam de 0,4 a 0,6% a.m., mais variação cambial do dólar. 
 

c) IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AKTIENGESELLSCHAFT, atualizável a taxa 
equivalente ao EURIBOR mais 1,5% a.a. e variação cambial do EURO, pagável 
em parcelas semestrais até 2007. 

 
Em garantia foram oferecidos avais dos diretores, hipotecas de bens e alienação 
fiduciária. 

 
 
 

 
 
 
08. PARTES RELACIONADAS 
 

 Correspondem a débitos junto à Habitasul Florestal S/A, no montante de R$ 1.404 mil, com 
incidência de juros de 1% a.m.; junto à Habitasul Trading S/A, no montante de R$ 1.480 
mil; e junto à Habitasul Empreendimentos Imobiliários Ltda., no montante de R$ 267 mil, a 
ser pago parceladamente até 2006, com a incidência de encargos de 7% a.a. e variação 
cambial do Dólar. 
 
 



 

 
 
 
 
09. OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 
 
 
 a) Impostos a Recolher 
 

Referem-se, principalmente, a parcelamentos de impostos e contribuições, 
conforme Lei nº 10684/2003, os quais estão atualizados monetariamente pela 
variação da TJLP. Os parcelamentos são amortizados mensalmente e têm o 
seguinte prazo de liquidação: 
 
 

Vencimento
Descrição 2004 2003 Final

SESI -                8                21/12/2005
Parcelamento Especial INSS 7.516         7.792         20/06/2013
Parcelamento Especial Sec. Receita Federal 12.279       12.129       30/06/2013

Total 19.795       19.929       

 
 b) Provisão para Contingências 
 

 Referem-se a contingências trabalhistas as quais envolvem responsabilidade 
contingente provável no total de R$ 486 (2003 – R$ 486) e contingências 
tributárias sobre recuperação de Créditos Extemporâneos de ICMS e IPI no total 
de R$ 6.249. 

 
 
10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
 a) Capital Social 

 
O capital social em 31 de dezembro de 2004 e 2003 é de R$ 39.090, composto por 
128.069.000 ações sem valor nominal, sendo 117.947.420 ordinárias e 10.121.580 
preferenciais. As ações preferenciais não têm direito a voto, participam dos lucros 
com remuneração superior à razão de 10%, em relação às ações ordinárias, e têm 
prioridade de reembolso do capital, sem prêmio em caso de liquidação da 
Sociedade. A Sociedade poderá emitir ações preferenciais, sem valor nominal e 
sem direito a voto, até o limite de 2/3 do número das ações representativas do 
capital social, bem como aumentar as espécies ou classes existentes sem guardar 
proporção entre si. 

 
 
 b) Dividendos e Reserva Legal 
 

São garantidos, estatutariamente, aos acionistas, dividendos obrigatórios à razão 
de 25% do lucro líquido ajustado. As ações preferências têm direito a dividendos 
10% superiores aos das ações ordinárias. Foi pago, durante o ano de 2004, o valor 
de R$ 2.456 mil a título de Juros sobre o Capital Próprio, correspondentes a R$ 
19,18 por lote de mil ações (ordinárias e preferenciais), já líquidos do Imposto de 
Renda. A Administração da Cia está propondo a distribuição de dividendos 
complementares, referentes ao ano de 2004, no valor de R$ 2.013 mil 



 

correspondentes a R$ 18,91 por lote de mil ações preferenciais e R$ 15,45 por lote 
de mil ações ordinárias. Sobre estes valores não haverá incidência de Imposto de 
Renda. Os cálculos de formação da base de dividendos estão demonstrados a 
seguir: 
 
 
 

 

2004 2003

Lucro Líquido do Exercício 17.330       12.606       

Ajustes :
    Depreciação/Exaustão da parcela reavaliada 1.489         2.576         

18.819       15.182       

Reserva Legal (5%) 941            759            

Base para Dividendos 17.878       14.423       
Dividendos Propostos (25% - R$ 0,035 por ação) 4.469         3.606         

Juros sobre Capital Próprio antecipado (líquidos de IRRF) 2.456         2.210         

Dividendos Líquidos 2.013         1.396         

 
 
 
11. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 
Em atendimento à Instrução Normativa CVM nº 235/95, a Sociedade procedeu a uma 
avaliação dos seus ativos e passivos financeiros em relação aos valores de mercado, por 
meio de informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas. Os valores 
conhecidos ou estimados dos instrumentos financeiros em 31 de dezembro de 2004 e de 
2003, registrados em contas patrimoniais, não apresentam montantes de mercado 
significativamente diferentes dos reconhecidos nas demonstrações contábeis.  
 

 
 

* * * * * * * * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 
 
Senhores Acionistas, 
 
 
A administração da Celulose Irani S/A submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da 
Administração e as Demonstrações Financeiras da companhia, com o respectivo parecer 
dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2004. As Demonstrações Financeiras estão elaboradas de acordo com a Lei das 
Sociedades por Ações e suas alterações, e com as normas estabelecidas pela Comissão 
de Valores Mobiliários - CVM. 
 
Mensagem aos Acionistas 
 
A Celulose Irani S/A consolidou, em 2004, a sua estratégia de agregar maior valor aos seus 
produtos, buscando sempre melhores índices de satisfação dos clientes em relação aos 
produtos e aos serviços prestados. O ano de 2004 foi marcado pela estabilidade econômica 
do País e, com isso, todos os esforços foram concentrados nos negócios, na busca da 
melhor rentabilidade. A eficiência operacional das diversas unidades de negócio teve 
importante evolução neste ano, que apresentou como principal destaque o recorde histórico 
de produção de papel. Os investimentos na modernização e automação das fábricas 
continuam sendo feitos. Ao final de 2004, o principal investimento do ano, o projeto de co-
geração de energia da Div. Papel, entrou em operação, criando melhores condições para 
que haja continuidade do aprimoramento no desempenho da empresa em 2005. 
As ações ON da empresa evoluíram 97%, e as ações PN, 100%, na Bolsa de Valores de 
São Paulo - BOVESPA, refletindo a significativa melhora da performance do negócio. 
Abaixo, a evolução dos principais indicadores da empresa: 
 
 
 

PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS 
(R$ mil) 2004 2003 % 
Receita Operacional Bruta 366.046 321.272 13,9% 
   Mercado Interno 284.786 237.970 19,7% 
   Mercado Externo 81.260 83.302 (2,4)% 
Receita Operacional Líquida 286.184 264.467 8,2% 
Lucro Bruto 78.341 72.333 8,3% 
   Margem Bruta 27,4% 27,4% - 
Resultado Operacional Líquido 20.193 17.434 15,8% 
Resultado Líquido 17.330 12.606 37,5% 
EBITDA 50.158 47.516 5,6% 
   Margem EBITDA 17,5% 18,0% - 
Índice de Liquidez Corrente 0,95 1,03 - 



 

 
 
 
 
 
 
 

EBITDA – EARNING BEFORE INTEREST, TAXES, 
DEPRECIATION AN AMORTIZATION 

 (R$ mil) 2004 2003 % 
 Resultado Líquido     17.330     12.606 37,5%
 IRPJ e CSLL  (7.435)     (7.851) (5,3)%
 Estorno de juros sobre o Capital Próprio      2.890        2.600   11,2%
 Resultado Antes do IRPJ e CSLL     21.875     17.857 22,5%
 Depreciação     13.226      13.080 1,1%
 Exaustão       1.428        2.955 (51,7)%
 Resultado Financeiro     13.629      13.624 - 

EBITDA     50.158      47.516 5,6%
 
 
 
O resultado líquido da Cia, em 2004, foi de R$ 17.330 mil, superando em 37,5% o 
resultado de R$ 12.606 mil, verificado no ano anterior. O Resultado Financeiro foi negativo 
em R$ 13.629 mil, frente aos R$ 13.624 mil de 2003. Dos R$ 13.629 mil de 2004, R$ 2.890 
mil referem-se a juros sobre o capital próprio, R$ 288 mil representam variação cambial 
passiva e R$ 10.451 mil correspondem a despesas financeiras efetivas (juros, despesas 
bancárias, CPMF e descontos concedidos). 
O resultado da Cia, em 2004, terá como destinação a distribuição de dividendos mínimos 
obrigatórios, a constituição de reserva legal, e o saldo, conforme será proposto pela 
Administração, será reinvestido na própria Cia.  
A Receita Bruta, por sua vez, foi 13,9% superior, em 2004, perfazendo um total de R$ 
366.046 mil ou US$ 125.230 mil. Mesmo com o câmbio depreciado, as exportações se 
mantiveram – apresentando queda de 2,4% em relação ao ano de 2003 –, através das 
vendas de papel, madeira, móveis, breu e terebintina.  No mercado interno, se evidenciou 
um incremento de 19,7% nas vendas, notadamente devido ao reajuste de preços 
verificados já a partir de 2002, sobretudo nos segmentos de embalagens de papelão 
ondulado e papel. Com isso, a Receita Operacional Líquida foi 8,2% superior, no ano de 
2004, em relação a 2003. O Lucro Bruto, em 2004, foi de R$ 78.341, frente aos R$ 72.333 
de 2003, uma variação de 8,3%. A Margem Bruta permaneceu constante, para 2004, em 
27,4%. O Resultado Operacional Líquido, por sua vez, foi, em 2004, positivo em R$ 20.193 
mil, frente aos R$ 17.434 mil verificados no ano anterior. 
A Margem de EBITDA se manteve praticamente estável em 17,5%, para 2004. No entanto, 
houve um incremento, no valor absoluto do EBITDA, para R$ 50.158 mil, frente aos R$ 
47.516 mil auferidos em 2003, uma variação de 5,6%. 
Também em 1º de janeiro de 2004, a Celulose Irani S/A adquiriu o controle acionário da 
empresa Habitasul Trading S/A, sendo que todos os direitos inerentes à condição de 
acionista foram transferidos para a Cia. 
O Valor Adicionado pela Cia teve, em 2004, incremento de 6,0%, em relação ao ano de 
2003, alcançando o valor absoluto de R$ 111.739 mil, conforme se observa a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO - DVA 
(R$ mil) 2004 2003 % 
1. RECEITAS 366.740 320.693 14,4% 
1.1 Venda de Merc. Produtos e Serviços 366.046 321.272 13,9% 
1.2 Provisão para Dev. Duvidosos (Rev./Constituição) 402 (1.002) - 
1.3 Não Operacionais 292 423 (30,9)% 
2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 246.233 208.940 17,8% 
2.1 Matérias-primas Consumidas 174.528 142.092 22,8% 
2.2 Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos 4.249 7.115 (40,3)% 
2.3 Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e outros 67.456 59.733 12,9% 
3. VALOR ADICIONADO BRUTO (1 -2) 120.507 111.753 7,8% 
4. RETENÇÕES 14.881 16.527 (10,0)% 
4.1 Depreciação, Amortização e Exaustão 14.881 16.527 (10,0)% 
5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO    

 PELA ENTIDADE (3-4) 
105.626 95.226 10,9% 

6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM 
TRANSFERÊNCIA 

6.113 10.189 (40,0%) 

6.1 Resultado de Equivalência Patrimonial 1.390 - - 
6.2 Receitas Financeiras  4.723 10.189 (53,6%) 
7. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 111.739 105.415 6,0% 
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 111.739 105.415 6,0% 
8.1 Pessoal e Encargos  36.994 32.557 13,6% 
8.2 Impostos, Taxas e Contribuições  36.294 33.239 9,2% 
8.3 Juros e Aluguéis 20.573 25.196 (18,4%) 
8.4 Juros S/Capital Próprio e Dividendos 4.903 3.996 22,7% 
8.5 Lucros Retidos/Prejuízo do Exercício 12.975 10.427 24,4% 

 
 
A distribuição das Vendas teve a seguinte participação, no ano de 2004: 

 

Participação das vendas por Divisão de 
Negócio

Papel
44%

Móveis 
Madeiras 
e Resinas 

15%

Embalagens 
41%

Participação das vendas Mercado Interno e 
Externo ( em mil reais e %)

 284.785  

 81.260  

Mercado Externo Mercado Interno

78%

22%

 
 
 
Desempenho dos Negócios 
 
A Celulose Irani S/A é composta de três Divisões. Estas Divisões estão organizadas de 
acordo com o segmento de mercado em que atuam, são independentes em suas 
operações e integradas de modo harmônico entre si, em toda a cadeia produtiva, a fim de 
otimizar e agregar valor ao processo produtivo, decorrente da atividade de base florestal. 



 

Assim, a Divisão Papel, situada em Vargem Bonita - SC, tem por finalidade a produção de 
papéis Kraft de baixa e alta gramaturas e de reciclados, destinados ao mercado externo e 
interno, e internamente à Divisão Embalagem. A Divisão Embalagem produz caixas de 
papelão ondulado leves e pesadas e conta com duas unidades produtivas, sendo uma em 
Santana de Parnaíba - SP e outra em Vargem Bonita - SC. A Divisão Móveis, Madeiras e 
Resinas fabrica produtos a partir da madeira que não é destinada para a fábrica de 
celulose e papel, buscando otimizar a exploração das florestas. Esta Divisão conta com 
quatro unidades produtivas, sendo uma fábrica de móveis de pinus em Rio Negrinho - SC, 
uma serraria situada em Vargem Bonita - SC e outra serraria em Bojuru - RS, além de uma 
unidade de negócio denominada Resinas, localizada em Balneário de Pinhal - RS, que 
produz breu e terebintina, a partir de resina extraída de uma base florestal de 10.000 ha, 
com toda a produção direcionada ao mercado externo.   
 
 
 
Divisão Papel 
 
A Divisão Papel ocupou, em 2004, a 10ª posição no ranking dos maiores produtores de 
papel do Brasil, segundo a Bracelpa - Associação Brasileira de Papel e Celulose, e conta 
com quatro máquinas, sendo que uma delas utiliza Aparas como base para a sua 
produção. As demais máquinas, por sua vez, utilizam fundamentalmente celulose Kraft de 
produção própria. Em 2004, a Divisão Papel utilizou 98% da sua capacidade instalada, 
contra 94% de 2003. Foram produzidos papéis das diversas famílias comerciais, como são 
conhecidos pelo mercado: “Fine Kraft”, “Flat Kraft”, Flash Kraft”, “Flexi Kraft”, “Fancy Kraft” 
e Papéis para Embalagens (Kraft Liner, Test Liner e Miolo).  
A expedição de papel, em 2004, teve um incremento de 5,8%, comparada à de 2003. 
Foram expedidas 153.689 ton. destinadas à Divisão Embalagem e aos mercados interno e 
externo, frente às 145.306 ton. de 2003. Também foram produzidas e expedidas, no ano de 
2004, 11.402 ton de papel em fábrica de terceiros, sendo este volume destinado à Divisão 
Embalagens. A produção e destinação dos papéis produzidos em instalações próprias teve 
a seguinte composição em 2004: 
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Na atividade comercial, os esforços foram concentrados na manutenção da nossa 
participação no mercado externo e fortalecimento de presença da Cia no mercado interno. 
Os preços médios do papel, tanto no mercado externo quanto no mercado interno, tiveram 
incremento de cerca de 9%, quando comparados aos preços médios de dezembro de 2003. 
 
 
 
Divisão Embalagem 
 
A Divisão Embalagem manteve a sua participação no mercado nacional de embalagens em 
2,8%, no ano de 2004, de acordo com dados de vendas da ABPO - Associação Brasileira 
do Papelão Ondulado. A produção de embalagens nas suas duas unidades cresceu, em 



 

2004, 15,5%, se comparada ao ano anterior. Este aumento deve-se à melhor utilização da 
capacidade instalada e otimização dos processos produtivos nas duas unidades produtivas. 

Venda Embalgens 2003 e 2004
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52.931
60.032

-

15.000

30.000

45.000

60.000

75.000

90.000

2003 2004
 

 
A comercialização de chapas e caixas de papelão ondulado seguiu os parâmetros do 
mercado nacional, e os preços médios tiveram bom avanço em relação a 2003. Ao final de 
2004, os preços médios líquidos das caixas de papelão ondulado estavam 16,1% acima 
dos praticados em dezembro de 2003, na fábrica de Santana de Parnaíba - SP, e 16,9%, 
na fábrica de Vargem Bonita - SC. 
 
 
Divisão Móveis, Madeiras e Resinas 
 
A Divisão Móveis, Madeiras e Resinas coloca a totalidade da sua produção no mercado 
externo. As fábricas de serrados produziram 34,4% a menos que em 2003 e direcionaram a 
sua produção para a unidade móveis. A diminuição da produção de madeiras serradas 
ocorreu em função da redução do corte das florestas próprias, privilegiando o seu 
incremento natural. Por sua vez, a fábrica de móveis teve um aumento de 13,5% na 
produção em instalações próprias, comparativamente a 2003. A fábrica de serrados 
transferiu, internamente, para as Divisões Papel e Móveis, 8.392 m3 de madeira, em 2004. 
A fábrica de móveis, em 2004, terceirizou a produção de 2.870 m3 de móveis, que, 
somados aos 8.249 m3 de produção própria, elevaram às vendas totais a 11.044 m3, 
otimizando custos e melhorando a lucratividade. Os preços médios líquidos se mantiveram 
estáveis no ano de 2004, principalmente pela estabilização do Real frente ao Dólar, 
apresentando um acréscimo de 19,3% na fábrica, de móveis. A unidade resinas produziu 
6.874 ton de breu e terebintina, no ano de 2004, e colocou no mercado externo 6.642 ton. 
Os preços médios do breu e da terebintina também se mantiveram estáveis, variando 
11,1% de janeiro a dezembro de 2004. 
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Produção e Vendas Químicos
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Gestão de Pessoas e Responsabilidade Social 

 
 

INDICADORES 
  2004 

 Quadro Funcional   
 Nº de empregados ao final do período 1.838   
 Nº de admissões durante o período 541  
 Nº de empregados de empresas prestadoras de serviços  1.505 
 Nº de estagiários(as)   41 
 Nº de empregados acima de 45 anos 230 
 Nº de mulheres que trabalham na empresa 260 
 % de cargos de chefia ocupados por mulheres 0,38 
 Nº de promoções 212 
 Nº de empregados portadores de deficiência e reabilitados 32 
 Treinamento e Desenvolvimento   

 Investimento R$ 759 mil  
 Saúde e Segurança no Trabalho   

 Investimento R$ 484 mil 
 Benefícios   

 Plano de Saúde R$ 1.287 mil  
 Transporte R$ 1.416 mil  
 Alimentação R$ 1.587 mil  
 Cesta Básica R$ 995 mil  
 Seguro de Vida em Grupo R$ 101 mil  
 PPR (Programa de Participação nos Resultados) R$ 675 mil 
 Incentivos Fiscais   

 Lei Rouanet R$ 110 mil 
 FIA (Fundo da Infância e Adolescência)  R$ 15 mil 

 

Gestão Participativa 

É destaque, na Companhia, a forma pela qual as pessoas são livres para participar, sugerir 
e acompanhar a performance e os resultados. Os principais indicadores de desempenho 
são publicados e atualizados diariamente na Intranet. A empresa, além disso, está 
ultimando a implantação do Programa 5S. Há também nas áreas significativa participação 
em reuniões, onde são discutidas as metas, melhorias e responsabilidades de cada setor. 
Essa prática vem crescendo fortemente, e cada vez mais grupos são criados para que os 



 

colaboradores expressem suas idéias e projetos em benefício da empresa e melhoria do 
seu ambiente de trabalho. 

Outra ferramenta utilizada consiste no Programa de Participação nos Resultados (PPR) da 
empresa, onde as metas são acordadas com a participação de representantes dos 
empregados e acompanhadas sistematicamente. Os funcionários colaboram para atingir as 
metas através dos Fatores de Sucesso do Programa de Participação nos Resultados 
(PPR), os quais consistem em Lucratividade, Comercial, Produção, Índice de Absenteísmo, 
entre outros. Em 2004 foi repassado aos colaboradores, a título de participação nos 
resultados, o valor de R$ 675 mil, referente aos resultados atingidos no segundo semestre 
de 2003 e no primeiro semestre de 2004. 

Treinamento e Desenvolvimento 
Nos últimos anos, a empresa vem investindo nos seus líderes, no sentido de efetivarem o 
seu papel como Gestores de Pessoas, seja através de Treinamentos de Desenvolvimento 
de Lideranças, bem como fornecendo ferramentas necessárias para que os líderes possam 
fazer a gestão de sua área. 
Os levantamentos de Necessidades de Treinamentos são realizados considerando tanto as 
dificuldades no desempenho quanto as melhorias desejadas. São disponibilizados 
treinamentos com instrutores internos e/ou contratados externamente. Além disso, a 
Empresa oferece subsídio em programas de educação formal como Graduação, 
Especializações, Mestrados, Pós-Graduação, Cursos Técnicos e de Idiomas.  

Relações Trabalhistas 

Na Pesquisa de Clima Organizacional 2004, a frase que mais apareceu, quando se 
perguntou por que o colaborador gostava de trabalhar na Irani, foi: “Porque é uma Empresa 
correta e justa”. Tem-se certeza que isto não aconteceu por acaso. Ao longo dos seus 63 
anos, a história da Irani vem sendo pautada sob relações de trabalho simples e diretas, 
gerenciadas de forma transparente e confiável, resultando em um relacionamento 
Empresa-Colaborador de característica duradoura e com ganhos recíprocos. Em relação 
aos trabalhadores de empresas prestadoras de serviços, a empresa exige pleno 
atendimento à Legislação Trabalhista, preocupando-se também com o bem-estar, a não-
exploração do trabalho e a não-permissão do Trabalho Infantil. 

Saúde e Segurança 

A Qualidade de vida dos colaboradores é uma preocupação constante na Cia. Os Planos 
de Saúde atendem, não só os colaboradores, mas são estendidos também aos seus 
dependentes. Além disso, como forma de prevenção, é realizada, ao longo do ano, a 
Campanha de Vacinação Anti-Tetânica. 

A segurança no trabalho também é prioridade na empresa. No decorrer de 2004, a cultura 
do acidente zero foi reforçada e disseminada, envolvendo as lideranças e os colaboradores, 
através de melhorias nas rotinas e controles, além dos cursos de formação de Brigadistas, 
para os funcionários nas Unidades de Vargem Bonita - SC. 

Diversos Programas são desenvolvidos pelo SESMT, para promoção de saúde e cultura de 
excelência em segurança, tais como: Programa Qualidade Auditiva do Trabalhador, 
Programa Acidente Zero, Brigada de Emergência, CIPA’s, SIPAT contando com a 
participação voluntária de colaboradores preocupados com a prevenção de acidentes e 
com a segurança. 
 
Remuneração e Benefícios 
A Política de Remuneração, Benefícios e Carreira da Empresa valoriza competências 
potenciais, estimula os funcionários por meio da remuneração e do investimento no seu 
desenvolvimento profissional, levando em conta a sua capacidade futura de crescimento e 
desenvolvimento de novas habilidades na sua área de atuação. O preenchimento de vagas 
prioriza o aproveitamento dos integrantes do quadro de pessoal. 
 



 

Plano de Benefícios 
Destinados aos colaboradores: 
� Transporte gratuito 
� Alimentação - Restaurante na empresa 
� PPR - Programa de Participação nos Resultados 
� Programa de Treinamento e Desenvolvimento 
� Abono 15% no retorno das férias 
� Bônus Gerencial 
Estendidos também aos dependentes: 
� Plano de Saúde Familiar 
� Seguro de Vida 
� Cesta Básica 
 
Indicadores Sociais 
A Responsabilidade Social é vista como uma forma de dirigir os negócios de maneira ética, 
respeitando todos os públicos – colaboradores, acionistas, consumidores, clientes, 
comunidade e sociedade. Especialmente neste ano, várias ações de responsabilidade 
social foram implementadas, e outras estão planejadas para 2005.  
 
Público Interno  
Programa de Inclusão de Pessoas Portadoras de Deficiência - Trata-se de um 
Programa sistematizado que está em fase de implantação, efetuado em parceria com o 
SESI, que se classifica como parte das estratégias de valorização da Diversidade e de 
Responsabilidade Social. A unidade de SP já está regularizada com o percentual, e as 
demais Unidades estão se adaptando à Lei nº 8.213 e aderindo ao Programa. Nas 
Unidades de Vargem Bonita – SC, todos os colaboradores, do nível gerencial ao 
operacional, passaram por sensibilização e treinamento, que propiciou a todos entenderem 
o processo que envolve a deficiência, tais como: histórico da deficiência, tipos, 
procedimentos de seleção, dicas para um relacionamento adequado e esclarecimento de 
dúvidas. 
 
Comunidade 
Programa de Investimento Social - As unidades de Vargem Bonita, no meio-oeste 
catarinense, se preparam para implantar um programa social para as comunidades no 
entorno do parque fabril do Município. Para isso foi contratada a Consultoria Social do SESI 
SC, que entregou, em novembro, relatório de uma pesquisa interna e externa produzida 
para a Cia. No diagnóstico interno foi avaliado o histórico de investimentos sociais da 
empresa e a receptividade do corpo gerencial.  
O trabalho externo foi composto por pesquisa das demandas locais e um workshop com 
lideranças comunitárias.  
O próximo passo do trabalho de consultoria, denominado Gestão do Investimento Social 
Empresarial, será a elaboração do projeto social, com base no diagnóstico elaborado. O 
programa será executado pela empresa, que terá assessoria do SESI na sua 
implementação e monitoramento. 

 
Compromisso com o Futuro das Crianças 
Doação ao FIA – Fundo de Infância e Adolescência de SC – Neste ano a Empresa 
destinou parte do 1% do Imposto de Renda devido. Esse dinheiro foi destinado a 
Programas realizados pela Prefeitura Municipal de Vargem Bonita que beneficiam crianças 
e adolescentes em situação de risco social. A maior parte do recurso foi destinada ao 
Programa “Nossas Crianças”, que tem como objetivo oferecer oportunidades às crianças, 
através de oficinas educativas. O projeto atendeu, em 2004, 60 crianças de 05 a 12 anos, 
no município de Vargem Bonita SC, onde se encontra a maior Unidade de Negócio da 
empresa. Parte da doação também servirá para projetos de prevenção de drogas nas 
escolas da região, bem como para o combate à exploração sexual infantil. 



 

Em Rio Negrinho - SC, a Empresa apóia o "Projeto Escolinha Rino", que tem como objetivo 
capacitar crianças, adolescentes e jovens para a prática esportiva de Mountain Bike, com 
participação em campeonatos municipais, estaduais e nacionais. 
Incentivos Culturais - Doação a projetos financiados pela Lei Rouanet (nº 8.313/91), que 
permite que os projetos aprovados pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura - CNIC 
recebam patrocínios e doações de empresas e pessoas, que poderão abater, ainda que 
parcialmente, os benefícios concedidos do Imposto de Renda devido. Projetos aprovados 
pela Irani para receber doações: 

� Theatro São Pedro – Porto Alegre -RS 
� Liga Independente das Escolas de Samba de Joaçaba e Herval d’Oeste - SC 
� Projeto Manutenção e Concertos da Orquestra Sinfônica de São Joaquim – SC, 

que tem por objetivos, entre outros, fomentar ações que permitam a jovens do 
Município de São Joaquim o aprendizado de um instrumento musical 

� Projeto: Recitais de Interação Musical - Piano e Violino/Trombone - Vicente 
Telles do Município de Irani - SC. 

Doação de Camisas de Uniformes para reforma: A empresa, pensando no bem-estar, 
segurança, conforto e em atender à solicitação dos seus funcionários, ofereceu uma nova 
camisa de uniforme. As camisas usadas foram doadas para Pastoral da Criança de 
Catanduvas – SC, que atua desde 1999, com 9 voluntárias trabalhando na Pastoral duas 
vezes por semana. O trabalho dessas mulheres consiste na reforma e confecção de roupas 
(todas doadas) para crianças carentes de 0 a 06 anos de idade, do Município e da região. 
As roupas doadas são transformadas em roupas para crianças; as voluntárias usam de 
muita criatividade na confecção das peças, transformando o "velho" em algo "novo" e de 
tamanha utilidade para quem necessita de recursos e não tem condições.  
A Pastoral da Criança de Catanduvas - SC atua também com a orientação e o 
acompanhamento a gestantes (geralmente mães carentes), durante o pré-natal. É 
fornecida também a "multimistura" a crianças desnutridas, sendo que as próprias 
voluntárias dedicam o seu tempo no preparo e distribuição do alimento nas comunidades.  
 
Meio Ambiente  
 
Indicadores Ambientais 
A Celulose Irani S/A, há mais de 63 anos preocupada com as questões ambientais, deu 
prosseguimento aos Programas de Gerenciamento Ambiental, para tratamento, redução, 
manuseio e disposição final das emissões hídricas, gasosas e sólidas nos seus parques 
fabris. Para cada ponto de emissão de poluente foram definidas medidas de redução e/ou 
eliminação, sempre além das exigências mínimas. Para isso foram canalizados esforços e 
investimentos de forma ordenada, com o objetivo de promover as melhorias ambientais e o 
desenvolvimento sustentável. 
A Política adotada focou no cuidado permanente das condições das áreas críticas da 
empresa, observância às Leis Ambientais de emissão de efluentes e fechamento de 
circuitos internos de águas, procurando-se tecnologias limpas que apontem soluções para 
evitar a geração de resíduos. Foram buscadas parcerias com empresas da região, com as 
quais foram firmados contratos para a melhor utilização da lama de cal, casca e cinza, com 
aproveitamento para aplicação como corretivo e adubação de solo na Agricultura. 
Para melhor atender as exigências das Leis Ambientais, foi efetuado investimento num 
novo sistema e monitoramento de efluente líquido. Com relação ao fechamento de circuito 
de água, melhorias foram executadas no controle de processo e em equipamentos que 
possibilitaram melhor aproveitamento da água consumida.   
Algumas ações implementadas para redução de: 
Emissões Atmosféricas – Instalação de filtros nas cabines de pintura, na Divisão Móveis, 
e mapeamento das emissões atmosféricas de fontes estacionárias (chaminés), na Divisão 
Papel.  
Emissões Hídricas – melhorias nas ETE’s da Divisão Embalagem SC e SP.  
Emissões Sólidas – Melhoria no sistema de coleta seletiva e disposição final de resíduos 
em todas as unidades.  
Em 2004 criou-se o departamento de Gestão Ambiental, visando desenvolver ainda mais os 
projetos de melhoria. Destacam-se, entre outros: projeto de gerenciamento de resíduos de 



 

serviços de saúde, educação ambiental, separação e descarte de resíduos agroquímicos, 
conscientização ambiental, pesquisa de reuso de resíduos e mapeamento florestal. 
As Licenças de operação junto a órgãos competentes são renovadas anualmente, sendo 
que algumas medidas preventivas são tomadas para que não ocorram acidentes que 
agridam o meio ambiente, como barreiras de contenção, tambores para acondicionamento, 
que são depositados em Aterro para Resíduos Industriais, devidamente licenciado. 
Respeitando o Princípio da Ética, também no ano de 2004 a empresa não sofreu 
notificações ou denúncias por falta de cumprimento de requisitos legais ou danos ao Meio 
Ambiente. 
Investimentos em 2003: Representaram R$ 500 mil, sendo os principais: 
Fechamentos de circuito de água e efluentes internos, complementação do Gerenciamento 
de Resíduos Industriais, melhorias diversas na PQM, construção de novo Aterro, 
recuperação de áreas degradadas, instalação de peneiras estáticas, mapeamento de 
aspectos e impactos ambientais de toda a fábrica, com levantamento de dados. Além da 
renovação da licença ambiental de operação e reutilização e reciclagem de diversos 
resíduos. 
Investimentos em 2004: Representaram R$ 2.616 mil, sendo os principais: 
Mapeamento de toxidade e mutagenicidade de diversos efluentes internos e corpo receptor, 
levantamento de emissões atmosféricas, Licenciamento Ambiental do Aterro Industrial, 
melhoria no monitoramento de emissões poluentes, investimento na ETE primeira fase. 
Política Ambiental e Impactos Ambientais: 
A política ambiental é conduzida por procedimento da ISO 9001 (2000), que descreve o 
programa de controle ambiental, onde ocorre o monitoramento de efluentes destinados à 
ETE, monitoramento de efluentes destinados diretamente ao corpo receptor, 
monitoramento da ETE, monitoramento aéreo de fontes estacionárias, monitoramento da 
qualidade do ar, monitoramento de resíduos sólidos, monitoramento do Aterro Industrial, 
obtendo-se, assim, o mapeamento de todos os pontos geradores de impactos ambientais 
decorrentes da atividade da Fábrica. 
A Celulose Irani – Divisão Papel desenvolveu um projeto de co-geração de energia à base 
de queima de biomassa, que até então era depositada na natureza. Com isso, a empresa 
contribui para reduzir a emissão de gás metano e, conseqüentemente, para a redução do 
efeito estufa.  
 
Investimentos  
A Cia continua a sua estratégia de investir na modernização e automação dos seus 
processos produtivos. Em 2004, foram investidos importantes recursos na contínua 
melhoria do sistema integrado de gestão e nas máquinas e equipamentos de todos os 
processos produtivos. Os investimentos em 2004 somaram R$ 41,8 milhões, assim 
distribuídos: 
 
Prédios e Construções R$ 2.418 mil 
Equipamentos e Instalações R$ 35.468 mil 
Florestamento e Reflorestamento R$ 3.873 mil 
 
Grande parte dos investimentos em máquinas e equipamentos foram financiados por meio 
de linha de crédito FINAME e BNDES Automático, através de agentes repassadores. Do 
total investido, 49% foram financiados por linhas de crédito, e 51%, com recursos do caixa 
da própria Cia.  
 
 
Dividendos 
 
A CIA pagou aos seus acionistas, durante o ano de 2004, o valor de R$ 2.456 mil, a título 
de Juros sobre o Capital Próprio, correspondentes a R$19,18 por lote de mil ações 
(ordinárias e preferenciais), já líquidos do Imposto de Renda. Em função do lucro auferido 
no exercício, a Administração está propondo a distribuição de dividendos complementares 
referentes ao ano de 2004, no valor de R$ 2.013 mil, correspondentes a R$ 18,91 por lote 



 

de mil ações preferenciais e R$ 15,45 por lote de mil ações ordinárias. Sobre estes valores 
não haverá incidência de Imposto de Renda.  
 
 
Serviços de Auditoria 
 
No ano de 2004 não ocorreram, por parte dos nossos Auditores Independentes, prestações 
de serviços que não sejam de Auditoria Externa. 
 
 
Perspectivas 
 
Nossa expectativa para 2005 - e a ela a Cia adequou o seu planejamento - é de um ano de 
crescimento moderado da economia brasileira, em função da consolidação da estabilidade 
verificada em 2004 e da disposição do Governo Federal em estimular o crescimento 
econômico. É necessária, no entanto, a observação permanente de fatores importantes, 
para que esse crescimento se viabilize, principalmente aqueles relacionados à infra-
estrutura do País.  
O cenário externo também poderá influenciar o andamento dos negócios em 2005, 
sobretudo quanto às incertezas relacionadas às economias norte-americana e chinesa. 
 
Agradecemos a cada um dos nossos colaboradores pelo empenho evidenciado neste 
período, aos nossos acionistas, pela confiança, e aos nossos clientes, fornecedores e 
instituições financeiras, pelo apoio, indispensável ao crescimento e desenvolvimento da 
Celulose Irani S.A. durante o ano de 2004. 
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