PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
de 16 de abril de 2015.

Proposta da Administração

I. INFORMAÇÕES SOBRE AS MATÉRIAS OBJETO DE EXAME E DISCUSSÃO NA
ASSEMBLEIA GERAL

Nos termos do Artigo 132 da Lei 6.404/76 (“LSA”) e do artigo 10 do Estatuto Social da
Companhia, a Eternit deve promover a realização de uma Assembleia Geral Ordinária de
acionistas uma vez por ano, nos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício
social.
Todos os documentos obrigatórios, bem como adicionais, necessários para respaldar o
entendimento e a tomada das decisões que serão objeto de deliberação nesta Assembleia Geral
estão disponíveis no site da Companhia (www.eternit.com.br/ri), no ícone "Governança
Corporativa", bem como no sistema eletrônico na página da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) na rede mundial de computadores.
A Companhia recomenda aos seus acionistas que examinem detalhadamente todos os
documentos colocados à disposição pela administração da Companhia, a fim de deliberarem
acerca das matérias constantes da Ordem do Dia, as quais serão a seguir destacadas e
comentadas:
•

Apreciar, discutir e deliberar acerca das contas dos administradores e das
demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2014, a saber: balanços patrimoniais, demonstrações
do resultado, demonstrações do resultado abrangente, demonstrações das mutações do
patrimônio líquido, demonstrações do fluxo de caixa, demonstrações do valor
adicionado, notas explicativas às demonstrações financeiras, acompanhados do
Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e parecer do
Conselho Fiscal, documentos estes publicados no Valor Econômico e no Diário Oficial do
Estado de São Paulo em 12 de março de 2015;

•

Ratificar as distribuições de dividendos e juros sobre o capital próprio e a destinação do
saldo do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014;

•

Eleger os membros do Conselho de Administração, Conselho Consultivo e membros
titulares e suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia; e

•

Fixar o montante da remuneração global a ser paga aos administradores, incluindo os
Conselhos Consultivo e Fiscal, no exercício social de 2015.

1. Apreciação, discussão e deliberação das contas dos administradores e das
demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2014, a saber: balanços patrimoniais,
demonstrações
do
resultado,
demonstrações
do
resultado
abrangente,
demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstrações do fluxo de
caixa, demonstrações do valor adicionado, notas explicativas às demonstrações
financeiras, acompanhados do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores
Independentes e parecer do Conselho Fiscal, documentos estes publicados no Valor
Econômico e no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 12 de março de 2015.
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Nos termos da LSA e da Instrução CVM nº 481, a Companhia deve apresentar para aprovação
pelos acionistas, até 01 (um) mês antes da data da Assembleia Geral Ordinária:
(i) Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos
administrativos do exercício findo;
(ii) Cópia das Demonstrações Financeiras;
(iii) Comentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, nos
termos do item 10 do Formulário de Referência;
(iv) Parecer dos auditores independentes;
(v) Parecer do Conselho Fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver;
(vi) Formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP;
(vii) Proposta de destinação do lucro líquido do exercício que contenha, no mínimo, as
informações indicadas no Anexo-9-1-II da Instrução CVM nº 481;
(viii) Parecer do comitê de auditoria, se houver; e
(ix) Demais documentos pertinentes aos assuntos incluídos na Ordem do Dia da
Assembleia Geral Ordinária, se houver, enumerados de forma expressa.
Com exceção do parecer do comitê de auditoria, que não foi produzido em função da instalação
do Conselho Fiscal e em face do disposto do item 12.10 do Ofício-Circular/CVM/SEP/nº
02/2015, os documentos da administração acima identificados, encontram-se no site da
Companhia (www.eternit.com.br/ri), no ícone "Governança Corporativa", bem como no sistema
eletrônico na página da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) na rede mundial de
computadores. Referidos documentos encontram-se anexos a esta proposta, exceto os
documentos indicados nos itens (i), (ii), (iv), (v) e (vi) acima. Informamos também que o
relatório da administração, cópia das demonstrações financeiras e notas explicativas, o parecer
dos auditores independentes e parecer do conselho fiscal foram publicados no Valor Econômico
e no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 12 de março de 2015. Ainda, o formulário de
demonstrações financeiras padronizadas - DFP foi arquivado no sistema Empresas.net da CVM
em 12 de março de 2015, sendo o relatório de auditoria emitido pelos auditores independentes
e o parecer do Conselho Fiscal integrados ao DFP.
O parecer do Conselho Fiscal foi arquivado no sistema Empresas.net da CVM, em 10 de março
de 2015, na Categoria: Reunião da Administração, Tipo: Conselho Fiscal, Espécie: Ata,
Assunto: Parecer acerca das demonstrações financeiras, por força do inciso VI do artigo 30 da
Instrução CVM nº 480/09.
Os itens do formulário de referência 12.6 a 12.10 e 13, referentes à eleição dos membros dos
Conselhos de Administração, Consultivo e Fiscal e a fixação da remuneração global da
administração, constam como anexos 3 e 4 respectivamente.
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ANEXO 1
10. COMENTÁRIO DOS ADMINISTRADORES SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA
COMPANHIA
10.1 Os Diretores devem comentar sobre:
a) Condições financeiras e patrimoniais gerais
A Eternit S.A. (“Eternit“ ou “Companhia”) foi uma das pioneiras a adotar as Normas
Internacionais de Relatórios Financeiros (“IFRS”), desde 2007, e os dados apresentados abaixo
estão de acordo com esta prática. Vale ressaltar que não houve grandes efeitos na comparação
das práticas contábeis da legislação brasileira e o IFRS. A partir de fevereiro de 2010, a Eternit
adquiriu a Tégula Soluções para Telhados Ltda. (“Tégula”), empresa líder no mercado de telhas
de concreto, e passou a consolidar os seus dados financeiros a partir desta data.
A Eternit não possui operações alavancadas com derivativos de qualquer espécie que possam
significar posições especulativas. Nos anos de 2014, 2013 e 2012 a Companhia apresentava
posição financeira confortável. Para os próximos anos, as empresas do Grupo Eternit poderão
utilizar recursos onerosos para os novos negócios em linha com seu Plano de Expansão e
Diversificação.
A estrutura de capital da Companhia era composta por cerca de 60% de capital próprio, nos
últimos três exercícios, 2014, 2013 e 2012.
Com base no Programa Estruturado de Expansão e Diversificação, a Eternit se prepara para ser
a mais diversificada indústria de materiais de construção do país. A primeira fase deste
programa consolidou a Eternit como a maior e mais diversificada indústria de coberturas do
país em 2010 e sua capacidade de inovar e desenvolver diferenciais permitiu-lhe dobrar seu
faturamento. A Companhia iniciou então, um novo ciclo para ser a mais diversificada indústria
de materiais de construção do Brasil, utilizando-se da força de sua marca e da capilaridade de
sua rede de mais de 16 mil pontos de revenda.
O Programa tem as seguintes diretrizes: (i) crescimento orgânico, com objetivo de aumentar as
atuais capacidades para vender mais do mesmo; (ii) crescimento orgânico diversificado, com
objetivo de incluir novos produtos no portfólio da Companhia, utilizando capacidade de
terceiros ou desenvolvimento do produto e (iii) crescimento inorgânico, com objetivo de
adquirir empresas do segmento de materiais de construção.
Em 2012 e 2013, a joint-venture entre Eternit e Companhia Colombiana de Cerâmica S.A. –
empresa do Grupo Corona (multinacional colombiana), denominada “Companhia Sulamericana
de Cerâmica”, recebeu aportes dos sócios para a construção da fábrica de louças sanitárias.
Em 15 de abril de 2013, o Conselho de Administração aprovou o projeto de implantação de
uma unidade de pesquisa, desenvolvimento e produção de insumos e materiais de construção
na Cidade de Manaus, Amazonas, em linha com o Plano Estruturado de Expansão e
Diversificação das atividades do Grupo Eternit.
A Eternit está inserida num segmento promissor, e fará os investimentos de forma sustentável,
tendo assim uma adequada estrutura de capital. Portanto, a Diretoria da Companhia entende
que as condições financeiras e patrimoniais são compatíveis com o seu plano de negócios, bem
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como atendem às necessidades econômicas e financeiras para cumprir com suas obrigações
esperadas até médio prazo, aliadas às possibilidades de alavancagem financeira para ampliação
dos novos negócios voltados para o seu segmento operacional.
b) Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações
A Diretoria entende que a atual estrutura de capital, é compatível com seus níveis de
endividamento, a Companhia alavanca suas operações substancialmente por meio de recursos
não onerosos e com capital próprio, havendo margem para alavancar suas operações com
capital oneroso, quando necessários, e sempre que os estudos de viabilidade econômica dos
negócios se mostrarem positivos.
Nos últimos três exercícios sociais o ativo da Companhia era financiado da seguinte forma:

Capital próprio
Capital de terceiros
Total

Consolidado - R$ mil
2014
2013
R$
%
R$
%
514.808
57,3
506.129
60,7
383.056
42,7
327.503
39,3
897.864
100,0
833.632
100,0

2012
R$
%
479.534
59,2
330.586
40,8
810.120
100,0

Exercício de 2014
Na comparação de 2013 para 2014, o capital próprio da Companhia aumentou em R$ 8.679
mil, correspondendo à constituição de reservas de lucros no valor R$ 13.582 mil, já incluso a
constituição de reserva para investimento no valor de R$ 5.066 mil. Já o capital de terceiros,
composto por 57,8% com liquidação a curto prazo e 42,2% a longo prazo, apresentou aumento
de R$ 55.553 mil na comparação do mesmo período, principalmente em função das variações
nas rubricas de:
•

•

Empréstimos e financiamentos: aumento de R$ 45.244 mil, decorrente das Antecipações
dos Contratos de Exportações (ACE) e de financiamentos para aquisição de máquinas e
equipamentos.
Provisão para benefícios futuros a ex-empregados: aumento de R$ 6.943 mil, devido ao
complemento da provisão conforme laudo atuarial;

O endividamento com instituições financeiras (capital oneroso) aumentou de R$ 82.680 mil em
2013 para R$ 127.924 mil, em 31 de dezembro de 2014, em função (i) das Antecipações dos
Contratos de Exportações (ACE) para alavancar o capital de giro da controlada SAMA; (ii)
captação de recursos por meio da linha de créditos de financiamentos para aquisição de
máquinas e equipamentos. Em 2014, apenas 14,2% do ativo total da Companhia estavam
financiados por instituições financeiras.
Exercício de 2013
Na comparação de 2012 para 2013, o capital próprio da Companhia aumentou em R$ 26.595
mil, correspondendo à constituição de reservas de lucros no valor R$ 30.677 mil, já incluso a
constituição de reserva para investimento no valor de R$ 19.697 mil. Já o capital de terceiros,
composto por 59,0% com liquidação a curto prazo e 41,0% a longo prazo, apresentou redução
de R$ 3.083 mil na comparação do mesmo período, principalmente em função das variações
nas rubricas de:
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•

•
•

Fornecedores: redução de R$ 9.675 mil, em função da liquidação das faturas do
fornecedor de louças sanitárias cuja operação foi transferida para a, controlada em
conjunto, Companhia Sulamericana de Cerâmica.
Provisão para benefícios futuros a ex-empregados: aumento de R$ 5.443 mil, devido ao
complemento da provisão conforme laudo atuarial;
Provisão para remonte da mina: aumento de R$ 1.525 mil decorrentes do Plano de
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) da mineradora SAMA;

O endividamento com instituições financeiras (capital oneroso) aumentou de R$ 79.946 mil em
2012 para R$ 82.680 mil, em 31 de dezembro de 2013, em função da captação de recursos por
meio da linha de créditos Financiamento à Importação (FINIMP), pela Eternit; captação junto
ao BNDES / FINAME para a aquisição de caminhões, máquinas e equipamentos e ACE para
alavancar o capital de giro da controlada SAMA. Em 2013, apenas 9,9% do ativo total da
Companhia estavam financiados por instituições financeiras.
Exercício de 2012
Na comparação de 2011 para 2012, o capital próprio da Eternit aumentou em R$ 41.428 mil,
correspondendo a constituição de reservas de lucros no valor R$ 40.575 mil, já incluso a
constituição de reserva para investimento no valor de R$ 29.275 mil. Já o capital de terceiros,
composto por 62,9% com liquidação a curto prazo e 37,1% a longo prazo, apresentou aumento
de R$ 76.757 mil na comparação do mesmo período, principalmente em função do aumento
nas rubricas de:
•
•

•
•

•
•
•

Fornecedores em R$ 10.259 mil, em função das importações dos produtos de revenda e
matérias-primas;
Empréstimos e financiamentos em R$ 31.502 mil, em função das antecipações dos
recebíveis, por meio de Adiantamento de Contrato de Câmbio (“ACC”) e ACE e
financiamento de caminhões, maquinas e equipamentos da controlada SAMA;
Impostos, taxas e contribuições a recolher em R$ 14.805 mil, referente a elevação do
faturamento do mês de dezembro e do lucro líquido do exercício social corrente;
Provisões e encargos sociais em R$ 7.077 mil, principalmente, em função da provisão
para participação dos lucros com base no acordo sindical firmado com as empresas do
Grupo Eternit e Politica de aquisição de ações para a diretoria, aprovado em reunião do
conselho de administração em 06 de junho de 2012;
Provisão para benefícios futuros a ex-empregados em R$ 3.711 mil devido ao
complemento da provisão conforme laudo atuarial;
Provisão para remonte da mina em R$ 5.428 mil decorrentes do Plano de Recuperação
de Áreas Degradadas (PRAD) da mineradora SAMA;
Provisão para riscos em R$ 4.271 mil em função da recomendação dos nossos
consultores jurídicos e com base na análise de perda provável para os processos da
Companhia.

O endividamento com instituições financeiras (capital oneroso) aumentou de R$ 48.444 mil em
2011 para R$ 79.946 mil, em 31 de dezembro de 2012, em função da captação de recursos por
meio da linha de créditos Financiamento à Importação (FINIMP), pela Eternit; captação junto
ao BNDES / FINAME para a aquisição de caminhões, máquinas e equipamentos e ACC para
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alavancar o capital de giro da controlada SAMA. Em 2012, apenas 9,9% do ativo total da
Companhia estavam financiados por instituições financeiras.
Possibilidade de resgate de ações
O Estatuto Social da Companhia não prevê hipóteses de resgate de ações de sua emissão,
devendo ser observado as disposições legais a respeito. Não houve nenhum resgate de ações.
As ações da Companhia são substancialmente pulverizadas, a maior participação societária em
31 de dezembro de 2014 era de 14,75% do total das ações ordinárias. Desta forma, a curto
prazo, não existe expectativa do resgate de ações.
c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos.
A Companhia tem histórico de ser uma forte geradora de caixa e de não possuir endividamento
alto. Desta forma, sua capacidade de pagamento aos compromissos financeiros assumidos
(considerando todo o capital de terceiros), medidos por meio do índice de liquidez imediata é
de 12,6% em 2014, 14,9% em 2013 e 28,9% em 2012.
No comparativo entre 2014 e 2013 houve uma redução, de 14,9% para 12,6%, na capacidade
de liquidação dos seus compromissos em função, principalmente, dos aportes realizados na
unidade de pesquisa, desenvolvimento e produção de insumos e materiais de construção na
Cidade de Manaus (AM) e da atualização e manutenção do parque industrial, que somaram R$
116.198 mil, adquiridos em boa parte com recursos próprios.
No comparativo entre 2013 e 2012 houve uma redução, de 28,9% para 14,9%, na capacidade
de liquidação dos seus compromissos em função, principalmente, dos aportes à construção da
fábrica de louças sanitárias em Caucaia (CE), dos aportes realizados na unidade de pesquisa,
desenvolvimento e produção de insumos e materiais de construção na Cidade de Manaus (AM)
e da atualização e manutenção do parque industrial, que somaram R$ 93.574 mil, adquiridos
em boa parte com recursos próprios.
Em relação a 2012 para 2011 houve um leve aumento, de 27,1% para 29,8%, na capacidade
de liquidação dos seus compromissos em função, principalmente, das antecipações de
recebíveis, por meio de ACC e ACE, para capital de giro da controlada SAMA.
Os compromissos com instituições financeiras (financiamento oneroso) eram de R$ 127.924 mil
em 2014, 82.680 mil em 2013 e R$ 79.946 mil em 2012, representando 24,8% do Patrimônio
Líquido em 2014, 16,3% em 2013 e 16,7% em 2012.
d) Fontes de financiamentos para capital de giro e para investimento em ativos nãocirculantes; e
e) Fontes de financiamentos para capital de giro e para investimentos em ativos nãocirculantes que pretende utilizar para cobertura de deficiência de liquidez
Para administrar o capital de giro, as necessidades de recursos financeiros, o Grupo Eternit
capta recursos com operações de Adiantamento de Contrato Exportação – ACE (por intermédio
da sua controlada SAMA).
Para os investimentos no ativo não circulante, o Grupo Eternit capta recursos com bancos
privados (FINIMP/FINAME) e públicos (BNDES).
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Os empréstimos e financiamentos das empresas eram os seguintes:

Circulante
Empréstimos e financiamentos
ACE – Adiantamento de Contrato de Exportação
ACC – Adiantamento de Contrato de Câmbio
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos
Total

Consolidado - R$ mil
2014
2013
2012
30.604
58.342
88.946

16.926
39.955
56.881

9.091
26.319
20.429
55.839

38.978
127.924

25.799
82.680

24.107
79.946

Não existe subordinação e nem restrições impostas em relação a limites de endividamento, em
face de exposição da Companhia.
f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas; e
g) Limites de utilização dos financiamentos já contratados.
(a) Empréstimos e Financiamentos
A Eternit S.A. e suas controladas captaram os seguintes empréstimos e financiamentos:
(a)
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2014, objetivando a aquisição
de máquinas e equipamentos e gastos com obras de construção civil destinados à
atividade operacional, a controladora captou FINAME 28 ao 33 e BNDES 2, 4 e 6 no
valor de R$ 1.074 mil pela taxa pela taxa de juros de 2,85% a 8,85% a.a. e BNDES 1, 3
e 5 no valor de R$ 1.781 mil pela taxa de juros de 8,85% a.a. + TJLP, vencíveis em 48
meses.
(b)
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2014, a controladora captou
Financiamento para Importação (FINIMP). Captou o FINIMP 11, 14 e 15 no valor de R$
3.059 mil para aquisição de máquinas e equipamentos destinados à atividade
operacional, pela taxa de juros de 1,03% a 1,98% a.a., vencíveis em até 36 meses,
captado em dólar norte-americano, convertido e atualizado à taxa de câmbio PTAX.
(c)
A controlada Eternit da Amazônia captou FINIMP 8, 9, 10, 12, 13 e 16 no valor
de R$ 23.414 mil para aquisição de máquinas e equipamentos destinados à operação
com taxas de 1,21% a 2,39% a.a., vencíveis em até 60 meses.
(d)
A controlada Tégula contratou leasing financeiro para aquisição de veículos pela
taxa de juros de 1,23% a.m., vencível em até 30 meses. O valor principal da operação
totaliza R$ 513 mil. Contratou também leasing de equipamentos de informática no valor
de R$ 59 mil pela taxa de juros de 1,14% a.m., vencível em até 36 meses.
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(f)
A controlada Precon captou FINAME 3 no valor de R$ 190 mil para aquisição de
máquinas e equipamentos destinados à operação com taxa de 6% a.a., vencível em até
48 meses.
(g)
A controlada Eternit da Amazônia tomou empréstimo para capital de giro no valor
de R$ 10.000 mil junto ao Banco Itaú para garantir a normalidade das operações do
trimestre findo em 30 de setembro de 2014, pela taxa de juros de 0,90% a.a. + 100%
do CDI diário, com vencimento ao final do contrato, cujo prazo é de 12 meses.
(h)
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2014 a Controladora e sua
Controlada Eternit da Amazônia celebraram o Contrato de Cessão de Direitos e
Assunção de Obrigações. Ficou pactuado a assunção pela Controlada de todos os
direitos e obrigações relacionados aos contratos de financiamentos de importação
(FINIMP), relacionados à importação e construção de máquinas para o polo industrial. O
montante da operação foi de R$ 14.352 mil.
(b) Adiantamento de Contrato de Exportação - ACE
Trata-se de recursos destinados a alavancar o capital de giro da controlada SAMA,
captados em dólares norte-americanos a taxa cambial média de R$ 2,5121 e
atualizados pela taxa corrente de R$ 2,6556 referente a 31 de dezembro de 2014. A
taxa de captação - PRIME média é de 3,25% a.a., sendo tais adiantamentos, pelas
características da transação, negociados a cada operação de venda e vencíveis em até
360 dias. O saldo desse empréstimo em 31 de dezembro de 2014 é de R$ 58.342 mil
(R$ 39.955 mil em 31 de dezembro de 2013).
O Grupo possui contratos de empréstimos os quais possuem cláusulas restritivas não
financeiras pelos quais estão em conformidade em 31 de dezembro de 2014.
O fluxo de pagamento para os próximos exercícios é:

Anos
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total

Consolidado - R$ mil
2014
2013
2012
55.839
56.881
13.756
88.946
17.663
5.471
13.470
6.161
3.513
11.429
1.210
1.367
9.641
765
4.438
127.924
82.680
79.946
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A Companhia tem por prática distribuir dividendos e
trimestralmente, considerando a seguinte destinação do lucro:

juros

sobre

capital

próprio

I.

5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício serão aplicados, antes de qualquer
outra destinação, na constituição da Reserva Legal, que não excederá de 20% (vinte
por cento) do capital social da Companhia;

II.

Uma parcela poderá, mediante proposta do Conselho de Administração, ser destinada à
formação de Reservas para Contingências, nos termos do artigo 195, da Lei n°
6.404/76;

III.

5% (cinco por cento) serão aplicados na formação da Reserva Estatutária de
Manutenção do Capital de Giro, conforme prevista no artigo 32, do Estatuto Social da
Companhia;

IV.

Uma parcela do lucro líquido do exercício poderá, mediante proposta do Conselho de
Administração, ser retida com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos
termos do artigo 196, da Lei n° 6.404/76, observados os requisitos e limites legais;
Feitas tais destinações, o saldo remanescente será destinado ao pagamento do
dividendo mínimo obrigatório, observado o disposto no artigo 32, do Estatuto Social da
Companhia;

V.

VI.

Após tais destinações, havendo ainda saldo, remanescente, este será integralmente
destinado ao pagamento de dividendos aos acionistas.

O pagamento de dividendos aprovados em Assembleia Geral e a distribuição das ações
provenientes de aumento de capital serão efetuados dentro de 60 (sessenta) dias, contados da
publicação da respectiva ata.
As reservas de capital só poderão ser utilizadas:
a) para absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de
lucros;
b) para resgate, reembolso ou compra de ações;
c) para incorporação ao capital social, obedecidas as determinações legais.
A Companhia distribuirá como dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, 25%
(vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei
6.404/76.
Se a situação financeira da Companhia não permitir a distribuição efetiva dos dividendos
mínimos obrigatórios, o correspondente valor será registrado como reserva especial e, senão
absorvida por prejuízos subsequentes, deverá ser paga como dividendos assim que permitir a
situação da Companhia.
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R$ mil
Lucro líquido do exercício
(-) Participação dos acionistas não
controladores
(-) Reserva de capital - Subvenção
de Investimento
(-) Reserva legal (5%)
(-) Reserva estatutária (5%)

(1)
-

-

(4.258)
(4.258)

(5,0%)
(5,0%)

(-) Retenção de lucros
Lucro a ser distribuído

(5.066) (5,9%) (19.697) (19,3%) (29.275) (25,9%)
71.577 84,0% 71.577 70,0% 71.577 63,1%

Dividendos deliberados no exercício
social
Juros sobre o capital próprio
deliberados no exercício social

31/12/14
31/12/13
85.160 100,0% 102.256 100,0%

47.688

31/12/12
113.004 100,0%

(2)

-

-

-

(754)

(0,7%)

(852)

(0,8%)

(5.113)
(5.113)

(5,0%)
(5,0%)

(5.650)
(5.650)

(5,0%)
(5,0%)

56,0%

48.851

47,8%

47.509

42,0%

28,0%

22.726

22,2%

24.068

21,1%

71.577 84,0%

71.577

70,0%

71.577

63,1%

23.889

h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
As principais variações nas rubricas do balanço patrimonial foram comentadas no item 10.1 b)
deste FR. A principais variações nas demonstrações de resultado do exercício são comentadas a
seguir:

RECEITA BRUTA DE VENDAS
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
RECEITAS E (DESPESAS) OPERACIONAIS
Com vendas
Gerais e administrativas e Remuneração
Administração
Resultado financeiro, líquido
Resultado da equivalência patrimonial
Outras (despesas) receitas operacionais

Consolidado
2014
2013
1.235.017
1.219.671
(256.863)
(262.370)
978.154
957.301
(593.879)
(575.877)
384.275
381.424
da

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Variação
%
1,3
(2,1)
2,2
3,1
0,7

(116.528)

(116.734)

(0,2)

(122.465)

(113.349)

(8,0)

2.288
(13.676)
(3.810)
(256.479)

(1.018)
(6.223)
(1.871)
(239.195)

119,8
103,7
7,7

130.084

142.229

(8,5)

(44.924)
-

(39.973)
-

12,4
-

85.160

102.256

(16,7)
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•

Receita líquida de vendas: Apresentou variação de 2,2% em comparação com o ano
anterior. Este desempenho é resultado de maiores volumes vendidos de crisotila no
mercado externo, além da valorização de 9,1% do dólar frente ao real (comparação
entre PTAX médio do período). As vendas internas totalizaram R$ 803,4 milhões,
redução de 1,4% frente a 2013, em função, dos aspectos comentados anteriormente.

•

Custo dos produtos vendidos: O custo dos produtos vendidos variou 3,1% quando
comparado a 2013, em função da elevação nos custos de mineração e produção de
fibrocimento e telhas de concreto.

•

Despesas gerais e administrativas: Aumento de 8,0% decorrente de maiores gastos
com despesas de implantação da unidade de pesquisa e desenvolvimento na cidade de
Manaus (AM) e com a defesa da atividade do mineral crisotila.

•

Resultado financeiro líquido: Variação decorrente, principalmente, dos efeitos de
variação cambial das operações financeiras do Grupo Eternit.

•

Resultado da equivalência patrimonial: refere-se ao resultado proporcional da fábrica de
louças sanitárias no Estado do Ceará, joint-venture Companhia Sulamericana de
Cerâmica. Em 2014 atingiu um valor negativo de R$ 13,7 milhões contra um resultado
negativo de R$ 6,2 milhões apresentado em 2013, por se tratar de um projeto
greenfield.

•

Outras (despesas) receitas operacionais: a variação foi influenciada pela receita de
recuperação de impostos no 4T14 (Programa de desenvolvimento industrial de Goiás –
Produzir).

•

Imposto de Renda e Contribuição Social: Variação decorrente da realização/provisão do
ativo fiscal diferido e aos efeitos das adições e exclusões à base de cálculo do IRPJ e
CSLL.

RECEITA BRUTA DE VENDAS
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
RECEITAS E (DESPESAS) OPERACIONAIS
Com vendas
Gerais e administrativas
Resultado financeiro, líquido
Resultado da equivalência patrimonial
Outras despesas operacionais, líquidas
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Consolidado
2013
2012
1.219.671
1.159.627
(262.370)
(253.310)
957.301
906.317
(575.877)
(509.603)
381.424
396.714

Variação
%
5,2
3,6
5,6
13,0
(3,9)

(116.734)
(113.349)
(1.018)
(6.223)
(1.871)
(239.195)

(113.263)
(119.144)
2.249
(531)
(8.223)
(238.912)

3,1
(4,9)
1.071,9
(77,2)
(0,1)

142.229

157.802

(9,9)

(39.973)
-

(44.798)
-

(10,8)
0,0

102.256

113.004

(9,5)
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•

Receita líquida de vendas: Apresentou variação de 5,6% em comparação com o ano
anterior, em função de um bom desempenho das vendas no mercado interno, que
totalizaram R$ 810,3 milhões, um crescimento de 10,2% frente ao mesmo período de
2012, devido ao aumento na demanda por fibrocimento e mineral crisotila e, uma
política comercial adequada. As vendas para o mercado externo somaram R$ 147,0
milhões, retração de 14,0% em comparação a 2012, em função de um menor volume
de vendas, principalmente o volume vendido e não embarcado de crisotila, que foram
compensados parcialmente com aumentos de preços e valorização de 10,3% do dólar
frente ao real (comparação entre ptax médio do período).

•

Custo dos produtos vendidos: O custo dos produtos vendidos variou 13,0% quando
comparado a 2012, em função da elevação nos custos de mineração e produção.

•

Despesas com vendas: A variação de 3,1% se deve principalmente à Campanha
publicitária “Eternit a marca da Coruja” veiculada, em nível nacional nas mídias digital e
impressa, e nas principais cidades nas mídias eletrônica, digital e out of home (metrô).

•

Despesas gerais e administrativas: Redução de 4,9% em relação ao ano de 2012,
decorrente de menor provisão para participação nos lucros que foi neutralizado pelas
despesas de implantação da unidade de pesquisa e desenvolvimento na cidade de
Manaus (AM).

•

Resultado financeiro, líquido: Negativo em relação ao ano de 2012, principalmente, em
função dos efeitos de variação cambial referente às operações da Companhia.

•

Imposto de Renda e Contribuição Social: Variação decorrente da realização do ativo
fiscal diferido e aos efeitos das adições e exclusões à base de cálculo do IRPJ e CSLL.

RECEITA BRUTA DE VENDAS
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
RECEITAS E (DESPESAS) OPERACIONAIS
Com vendas
Gerais e administrativas
Resultado financeiro, líquido
Resultado da equivalência patrimonial
Outras despesas operacionais, líquidas
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E
DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
•

Consolidado
2012
2011
1.159.627
1.071.780
(253.310)
(251.542)
906.317
820.238
(509.603)
(496.455)
396.714
323.783

Variação
%
8,2
0,7
10,5
2,7
22,5

(113.263)
(119.144)
2.249
(531)
(8.223)
(238.912)

(97.294)
(95.846)
13.839
(13.342)
(192.643)

16,4
24,3
(83,7)
(38,4)
24,0

157.802

131.140

20,3

(44.798)
-

(33.947)
-

32,0
0,0

97.193

16,3

113.004

Receita líquida de vendas: Apresentou variação de 9,7% em comparação com o ano
anterior, em função de um bom desempenho das vendas do mercado externo, devido a
um volume maior, aumento de preço e uma valorização no dólar frente ao real, e no
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mercado interno em função do reposicionamento de preços em todo o portfólio que
neutralizou a redução da demanda por materiais de construção.
•

Custo dos produtos vendidos: O custo dos produtos vendidos variou 2,7% quando
comparado a 2011, em função de maior controle nos custos de extração e produção
associado aos volumes produzidos, aumento de preço e câmbio favorável.

•

Despesas com vendas: A variação de 16,4% se deve principalmente por conta de
maiores gastos com comissões em função do aumento de preço; direito de uso do solo
(royalties) por conta do acréscimo do faturamento da controlada SAMA; reversão de
uma provisão para perdas de cliente do exterior da controlada SAMA; maiores gastos
logísticos com o mineral crisotila, em função da nova legislação para a categoria de
motoristas e aumento no custo dos pedágios, além de maiores gastos com propaganda
para expor o novo portfólio da Companhia.

•

Despesas gerais e administrativas: Aumento de 24,3% em relação ao ano de 2011,
decorrente de maiores gastos com salários em função de pesquisa de mercado, com a
provisão para participação nos lucros por conta da alteração da politica de incentivo a
compra de ações pela diretoria, conforme aprovada na Reunião do Conselho de
Administração de 18/06/12 e com a defesa da atividade do mineral crisotila.

•

Resultado financeiro, líquido: 83,7% menor em relação ao ano de 2011, principalmente,
em função dos efeitos de variação cambial referente às operações da mineradora SAMA.

•

Imposto de Renda e Contribuição Social: Variação de 32,0% devido a realização do
ativo fiscal diferido e aos efeitos das adições e exclusões à base de cálculo do IRPJ e
CSLL.

10.2 Resultado operacional e financeiro:
a) Resultados das operações da Companhia
A receita líquida da Companhia foi distribuída da seguinte forma:

Fibrocimento
Mineral crisotila
Telhas de concreto
Outros produtos

2014
554.119
316.746
67.184
40.105

Total
Mineral Crisotila
Mercado Interno
Mercado Externo

141.996
174.750

%
57
32
7
4

CONSOLIDADO - R$ mil
2013
%
494.192
52
304.451
32
73.130
7
85.529
9

2012
460.095
294.395
75.674
76.153

%
51
32
8
9

100

957.301

100

906.317

100

45
55
100

157.479
146.972
304.451

52
48
100

123.526
170.869
294.395

42
58
100

Fibrocimento: inclui a fabricação e venda de telhas e caixas d’água e peças complementares.
Mineral crisotila: inclui a exploração e venda de mineral crisotila.
Telhas de concreto: inclui a fabricação e venda de telhas de concreto.
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Outros produtos: incluem a fabricação e venda de componentes para soluções construtivas,
caixas d’água de polietileno, revenda de louças, mármore sintético, aquecedor solar, telhas
metálicas, entre outros.
b) Variação das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio,
inflação, alteração de volumes e introdução de novos produtos e serviços.
Fibrocimento
No acumulado do ano de 2014, as vendas de fibrocimento, incluindo soluções construtivas,
atingiram 864,8 mil toneladas, 4,4% superior ao mesmo período do ano anterior, em função,
principalmente, do reposicionamento dos estoques do varejo de material de construção
decorrente de demanda reprimida após o alto número de feriados no primeiro semestre, além
de ser sazonalmente um período de maiores demandas para a Companhia.
Com uma capacidade anual teórica de um milhão de toneladas, a Eternit manteve a liderança
no mercado brasileiro de fibrocimento em 2014 com participação de 32%, aumento de um
ponto percentual em relação ao ano anterior.
Vendas de Fibrocimento (mil t)

786,0

2012

828,0

864,8

2013

2014

Mineral Crisotila
Em 2014 as vendas totalizaram 283,7 mil toneladas, praticamente estável (menor em 1,0%)
frente ao ano de 2013. No mesmo período comparativo, o destaque fica para o mercado
externo com crescimento de 9,1% decorrente da retomada gradual do mercado asiático que
compensaram, parcialmente, a retração de 8,5%, ocorrida no mercado interno, em função de
menor consumo do mineral, principalmente na região Sul.
Vendas de Mineral Crisotila (mil t)*
303,5

286,5

283,7

164,6

150,7

151,6

121,9

133,0

2012

2013

2014

151,9

Mercado Interno

Mercado Externo

Total

*Contempla as vendas intercompany
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Para o segmento do mineral crisotila, a mineradora SAMA trabalha em capacidade total desde o
segundo semestre do ano de 2007. A taxa de câmbio tem forte contribuição, tanto positiva
quanto negativa, na receita proveniente das exportações do mineral crisotila, destinado à mais
de 20 países. Confira abaixo as variações do taxa média de câmbio para os exercícios abaixo:
PTAX médio do ano –
R$
Variação

2014

2013

2,35
9,1%

2,16

10,3%

2012

1,95

16,7%

Com uma capacidade anual de 300 mil toneladas, a SAMA manteve sua participação como a
terceira maior mineradora no mercado mundial de produção do crisotila, no ano de 2014.
Telhas de concreto
No ano de 2014 o volume vendido foi de 4.686 mil metros quadrados (equivalente a 41.477
mil peças), 12,3% menor em relação a 2013, decorrente de menores demandas no segmento
de coberturas de alto padrão, principalmente, no segmento B2C (business-to-customer).
Com uma capacidade anual de 10 milhões de metros quadrados (equivalente a 105.000 mil
peças), a Tégula aumentou em um ponto percentual sua participação e atingiu 31%,
mantendo sua liderança no mercado brasileiro de telhas de concreto em 2014.
Vendas de Telhas de Concreto
(mil m²)
5.617

5.341
4.686

2012

2013

2014

c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do
câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do
emissor.
Seguem abaixo as principais taxas indexadoras presentes em nosso plano de negócios, dos
últimos três exercícios sociais:
i.

Os contratos de prestação serviços são atualizados pelo IPCA ou IGPM.

ii.

A massa salarial é atualizada pelo INPC.

iii.

Os insumos e matérias-primas são atualizados por negociação de mercado.

iv.

Taxas de câmbio: A Companhia possui contas a receber em moeda estrangeira,
sendo protegidos por Adiantamento de Contrato de Exportação (ACE) ou
Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC).
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v.

Adicionalmente, a Companhia possui compras em moeda estrangeira:
i. Matéria-prima:
1. Resina para produção das caixas de polietileno;
2. Fibras sintéticas para produção de fibrocimento com fio sintético;
3. Celulose branqueada e não branqueada para produção de
fibrocimento com fio sintético; e
4. Cimento branco, óxido de ferro preto e vermelho para produção de
telhas de concreto.
ii. Produtos para revenda:
1. Louças, metais e assentos sanitários; e
2. Acessórios (exemplo: telha cristal).

10.3 Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo
tenham causado ou se espera que venha a causar nas demonstrações financeiras do
emissor e em seus resultados:
a) introdução ou alienação de segmento operacional
Em 2012, a Companhia anunciou a entrada no segmento de metais sanitários, com utilização
de capacidade de terceiros.
Em 2013, a Companhia anunciou o projeto de implantação de uma unidade de pesquisa,
desenvolvimento e produção de insumos e materiais de construção na Cidade de Manaus,
Amazonas.
Em 2014, a Companhia Sulamericana de Cerâmica (CSC) iniciou produções experimentais para
testar seus equipamentos, obtendo cadência mínima para esperada para uma produção inicial.
Para 2015, a Administração espera elevar os níveis de produção, em linha com a evolução do
projeto greenfield.
A curto prazo não haverá impactos significativos, em nenhum dos segmentos supracitados,
conforme item (b) do 10.3 deste anexo.
b) constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Em 20 de outubro de 2011, a Eternit anunciou ao mercado o início do projeto de instalação da
sua 12ª fábrica no Distrito Industrial do Porto de Pecém, Município de Caucaia, Estado do
Ceará.
A primeira unidade industrial deste projeto, aprovada em reunião extraordinária do Conselho
de Administração realizada em 19 de outubro de 2011, tem como objetivo a produção de
louças sanitárias. Este investimento será realizado por meio de uma “joint-venture” entre
Eternit S.A. (Eternit) e Companhia Colombiana de Cerâmica S.A. – empresa do Grupo Corona
(multinacional colombiana), um dos maiores produtores mundiais de louças sanitárias, com
experiência de mais de 130 anos, com um parque industrial diversificado de 17 fábricas na
Colômbia e 2 nos Estados Unidos.
Sob a denominação de “Companhia Sulamericana de Cerâmica S.A.”, a “joint-venture” tem a
participação acionária de 60% da Eternit e 40% da Colceramica.
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Esta é uma aliança estratégica para desenvolver conjuntamente o negócio de produção e
comercialização de louças sanitárias, onde a Companhia Colombiana de Cerâmica S.A.
contribuirá com seu know-how de desenvolvimento e produção, e a Eternit com seu
conhecimento do mercado, eficiência logística e uma rede de distribuição de mais de 16 mil
pontos de vendas.
Em 08 de fevereiro de 2012, o Conselho Administrativo de Desenvolvimento Econômico - CADE
aprovou a “joint-venture” entre as empresas.
Cabe ressaltar que esta “joint-venture” é considerada uma controlada em conjunto, a qual não
é consolidada de forma integral, tendo o seu resultado considerado nas demonstrações
financeiras consolidadas da Eternit com base no método da equivalência patrimonial, conforme
CPC 36 e IFRS 10 sobre demonstrações financeiras consolidadas e CPC 19 e IFRS 11 sobre
negócios em conjunto.
Em 15 de abril de 2013, o Conselho de Administração aprovou, em reunião extraordinária, o
projeto de implantação de uma unidade de pesquisa, desenvolvimento e produção de insumos
e materiais de construção na Cidade de Manaus, Amazonas, em linha com o Plano Estruturado
de Expansão e Diversificação das atividades do Grupo Eternit.
c) eventos ou operações não usuais
A Companhia encerrou 31/12/2014 com ativo mantido para venda no valor de R$ 553 mil a
qual espera que se concretize a venda em 2015.
10.4 Mudanças significativas nas práticas contábeis – Ressalvas e ênfases no parecer
do auditor:
a) Mudanças significativas nas práticas contábeis
Para o exercício de 2014, em comparação a 2013, não houve mudanças significativas nas
práticas contábeis.
b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Para o exercício de 2014, em comparação a 2013, não houve efeitos significativos das
alterações em práticas contábeis.
c) Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
A Administração informa que constam no último relatório de auditoria independente duas
ênfases.
A primeira ênfase é referente à questão jurídica do amianto crisotila, onde os auditores
chamam a atenção para a nota explicativa 1) às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, que descreve a incerteza com relação ao julgamento pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) do mérito em conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) 3357
em face da Lei Estadual nº 11.643/2001 do Estado do Rio Grande do Sul, que dispõe sobre a
proibição de produção e comercialização de produtos à base de amianto, no âmbito daquele
Estado e da ADI n° 3937 em face da Lei Estadual nº 12.684/2007 do Estado de São Paulo, que
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proíbe o uso, no Estado de São Paulo de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto; bem como, das demais ADIs sobre o amianto.
A segunda ênfase é referente à questão jurídica do amianto crisotila, onde os auditores
chamam a atenção para a nota explicativa 21iii.e) às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas que descreve as ações civis ajuizadas pelos Ministérios Públicos do Trabalho dos
Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro; e, pela ABREAs de São Paulo e do Rio de Janeiro
contra a Companhia, nas quais são discutidos assuntos referentes ao ambiente de trabalho e
doença ocupacional. A probabilidade de perda foi considerada pelos consultores jurídicos da
Companhia como possível. Portanto, não foi reconhecida provisão para perda relacionada a
essas ações civis.
Vale ressaltar que não há ressalvas relacionadas a esses assuntos.
10.5 Os diretores devem identificar e comentar políticas contábeis críticas adotadas
pelo emissor, explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela
administração sobre questões incertas e relevantes para descrição da situação
financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais
como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de
longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de
conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para
teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros.
Na aplicação das principais práticas contábeis da Companhia, a Administração fez julgamentos
e elaborou estimativa a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos para os quais não
são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão
baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados
efetivos podem diferir dessas estimativas.
As estimativas e premissas contábeis são continuamente avaliadas e se baseiam na experiência
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros considerados razoáveis
para as circunstancias. Tais estimativas e premissas podem divergir dos resultados efetivos, os
efeitos das revisões das estimativas contábeis são reconhecidos no período de revisão.
Principais fontes de incertezas nas estimativas
A seguir, são apresentadas as principais premissas a respeito do futuro e outras principais
origens da incerteza nas estimativas no fim de cada período de relatório, que podem levar a
ajustes significativos nos valores contábeis dos ativos e passivos no próximo exercício.
Recuperabilidade do ágio por expectativa de rentabilidade futura
Para determinar se o ágio apresenta redução em seu valor recuperável, é necessário fazer
estimativa do valor em uso das unidades geradoras de caixa para as quais o ágio foi alocado. O
cálculo do valor em uso exige que a Administração estime os fluxos de caixa futuros esperados
oriundos das unidades geradoras de caixa e uma taxa de desconto adequada para que o valor
presente seja calculado.
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Não houve redução do valor recuperável do ágio.
Controlada:
SAMA
Tégula

Consolidado
31/12/2014
16.559
3.436
19.995

31/12/2013
16.559
3.436
19.995

Vida útil dos bens do imobilizado
O Grupo revisa periodicamente os valores recuperáveis e estimativas de vida útil do
imobilizado. São analisados fatos econômicos, mudanças de negócios, mudanças tecnológicas
ou qualquer forma de utilização do bem que afete a vida útil desses ativos. As atuais taxas de
depreciação utilizadas representam adequadamente a vida útil dos equipamentos.
Imposto de renda, contribuição social e outros impostos
A Administração do Grupo revisa regularmente os impostos diferidos ativos em termos de
possibilidade de recuperação, considerando o lucro histórico gerado e o lucro tributável futuro
projetado, de acordo com um estudo de viabilidade técnica. As projeções de geração de
resultados tributáveis futuros incluem várias estimativas referentes ao desempenho das
economias brasileira e internacional, flutuação de taxas de câmbio, volume de vendas, preços
de venda e alíquotas de impostos, entre outros, que podem apresentar variações em relação
aos dados e valores reais.
A estimativa da realização do saldo de impostos diferidos pode apresentar alterações, pois
grande parte delas está sujeita a decisões judiciais sobre as quais o Grupo não detém controle,
tampouco sabe prever quando haverá a decisão em última instância.
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
A provisão refere-se aos processos judiciais e autuações sofridas pelo Grupo. A obrigação é
reconhecida no momento em que for considerada provável e puder ser mensurada com
razoável certeza. A contrapartida da obrigação é uma despesa do exercício. Essa obrigação é
atualizada de acordo com a evolução do processo judicial ou encargos financeiros incorridos e
pode ser revertida caso a estimativa de perda não seja mais provável, ou baixada quando a
obrigação for liquidada.
Provisão para benefícios futuros a ex-empregados
O valor atual da provisão para benefícios futuros a ex-empregados depende de uma série de
fatores que são determinados com base em cálculo atuarial, que atualizam uma série de
premissas, como, por exemplo, taxa de desconto e inflação, entre outras, as quais estão
divulgadas na nota explicativa nº 17. A mudança em uma dessas estimativas poderia afetar os
resultados apresentados.
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10.6. Com relação aos controles internos adotados para assegurar a elaboração de
demonstrações financeiras confiáveis, os diretores devem comentar:
a) grau de eficiência de tais controles,
providências adotadas para corrigi-las

indicando

eventuais

imperfeições

e

A Eternit constituiu uma área de auditoria interna corporativa, uma área independente, que
está subordinada ao Presidente da Diretoria e realiza atividades de verificação previstas em
calendário anual, além de atender solicitações da Diretoria, Comitê de Auditoria, Controladoria
e Tesouraria, do Conselho de Administração e/ou Conselho Fiscal, visando à adequação de
todas as práticas e atividades da Eternit e suas controladas.
Também foi constituída a área de controles internos, uma área independente, subordinada ao
Presidente da Diretoria, e tem como objetivo, por meio do conjunto de procedimentos,
métodos ou rotinas, proteger os ativos, produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a
administração na condução ordenada dos negócios da Companhia.
A Companhia acredita que o grau de eficiência dos controles internos adotados para assegurar
a elaboração das demonstrações financeiras é satisfatório. A empresa está atenta às novas
tecnologias e investe em seus controles internos a fim de aprimorá-los cada vez mais.
b) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório
do auditor independente
c) medidas adotadas para corrigir as deficiências apontadas
De acordo com o relatório de recomendações do auditor independente, no planejamento e
execução da auditoria das demonstrações financeiras consolidadas da Eternit S.A. e suas
empresas controladas (Companhia) para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014, foi
levado em consideração sua estrutura de controle interno para determinar os procedimentos de
auditoria com a finalidade de expressar a opinião do auditor sobre as demonstrações
financeiras, e não para oferecer uma garantia sobre a estrutura de controle interno. O estudo e
avaliação da estrutura de controle interno não revelariam necessariamente todos os assuntos
que poderiam constituir fraquezas significativas, de acordo com as normas profissionais.
Uma fraqueza significativa é uma condição na qual o modelo ou funcionamento de um ou mais
elementos específicos da estrutura de controle interno não reduz a nível relativamente baixo o
risco de que possam ocorrer erros ou irregularidades em valores que seriam significativos em
relação às demonstrações financeiras que estão sendo auditadas, e não serem detectados, em
tempo hábil, pelos funcionários durante o curso normal de execução das funções que lhes são
atribuídas. Entretanto, o auditor independente não notou nenhum problema que envolva a
estrutura de controles internos e seu funcionamento, que consideram fraquezas significativas,
conforme definido acima.
10.7. Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores mobiliários,
os diretores devem comentar:
a) Como os recursos resultantes da oferta foram utilizados
Não se aplica.
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b) Se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas
de aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
Não se aplica.
c) Caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios
Não se aplica.
10.8 Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas
demonstrações financeiras do emissor, indicando:
a) Os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta e indiretamente, que não
aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos
Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha
riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos.
Contratos de futura compra e venda de produtos e serviços.
Contrato de construção não terminada.
Contratos de recebimento futuros de financiamentos.
Contratos de recebimentos futuros de financiamentos.

Não há ativos e passivos detidos pela Companhia, direta e indiretamente, que não estejam
descritas em seu balanço patrimonial.
b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.
Não há.
10.9 Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
indicados no item 10.8, os diretores devem comentar:
a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o
resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações
ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor.
b) Natureza e propósito da operação.
c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor
do emissor em decorrência da operação.
Não há.
10.10. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de
negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:
a) investimentos, incluindo:
i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos
investimentos previstos
A previsão de investimentos para o ano de 2015 é cerca de R$ 39,8 milhões, sendo R$ 29,6
milhões para manutenção e atualização do parque industrial, R$ 4,6 milhões para a futura
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instalação da unidade de pesquisa, desenvolvimento e produção de insumos para materiais
de construção na cidade de Manaus e R$ 5,6 milhões referentes a investimentos
estratégicos.
Em 2014, os investimentos totalizaram R$ 116,2 milhões, um aumento de 24,2%, sendo,
R$ 75,2 milhões para a instalação da futura unidade de pesquisa, desenvolvimento e
produção de insumos para materiais de construção e R$ 41,0 milhões para a manutenção e
atualização do parque industrial.
Em 2013, os investimentos totalizaram R$ 93,6 milhões, um aumento de 34,9%, sendo R$
29,2 milhões para a construção da fábrica de louças sanitárias, R$12,7 milhões para a
instalação da unidade de pesquisa, desenvolvimento e produção de insumos para materiais
de construção e R$ 51,6 milhões para a manutenção e atualização do parque industrial.
Em 2012, os investimentos totalizaram R$ 69,4 milhões, um aumento de 49,6%, sendo R$
21,0 milhões para aquisição de equipamentos e caminhões da mineradora, R$ 33,2
milhões, principalmente, para manutenção e modernização do parque industrial, R$ 13,6
milhões referente ao aporte de capital na Companhia Sulamericana de Cerâmica para
construção da fábrica de louças sanitárias e R$ 1,6 milhão na aquisição de licenças e
migração para a nova versão do SAP.
Consolidado - R$ mil
Administrativo
Informática
Manutenção
Segurança
Qualidade / Desenvolvimento
Produtividade
Aporte na futura unidade
Manaus
Futura Unidade de Manaus
Novos Negócios
Totais
Consolidado - R$ mil
Administrativo
Informática
Manutenção
Segurança
Qualidade / Desenvolvimento
Produtividade
Aporte na joint-venture - CSC
Futura Unidade de Manaus
Totais

de

1T14
898
224
1.591
391
49
3.952

2T14
241
427
2.459
212
60
307

3T14
1.336
1.852
8.523
1.627
2.024
824

4T14
1.677
1.168
5.806
2.286
374
2.707

Total
4.152
3.671
18.379
4.516
2.507
7.790

2.389
19.709
29.203

2.434
8.638
14.778

4.012
14.800
34.998

11.981
3.069
8.151
37.086

14.370
29.224
31.589
116.198

1T13
718
77
1.984
471
87
6.025
3.785
4.628
17.775

2T13
624
1.478
3.460
608
512
4.670
12.233
6.911
30.495

3T13
853
2.232
5.499
618
738
3.513
8.501
21.954

4T13
938
2.474
6.858
1.530
1.121
4.555
4.707
1.166
23.350

Total
3.133
6.262
17.801
3.226
2.457
18.763
29.226
12.705
93.574
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Consolidado - R$ mil
Administrativo
Informática
Manutenção
Segurança
Qualidade / Desenvolvimento
Produtividade
Aporte na joint-venture - CSC
Totais

1T12
956
196
2.686
137
2
904
4.881

2T12
530
714
2.717
318
8
11.389
15.676

3T12
570
1.391
2.908
393
13.683
4.560
23.505

4T12
382
1.154
4.318
515
73
9.850
9.000
25.292

Total
2.438
3.455
12.629
1.363
83
35.826
13.560
69.354

ii. fontes de financiamento dos investimentos
Em 2014 foram obtidos foram obtidos financiamentos junto ao BNDES/FINAME e ao FINIMP
para aquisição de máquinas e caminhões destinados à atividade operacional. Em 2013
foram obtidos financiamentos junto ao BNDES/FINAME e ao FINIMP para aquisição de
máquinas e caminhões da mineradora. Em 2012 foi obtido financiamento junto ao
BNDES/FINAME para aquisição de equipamentos e caminhões da mineradora, conforme
descrito no item 10.1 (g) deste anexo. Os demais investimentos foram realizados com
recursos próprios.
iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
Não aplicável.
b) desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou
outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do
emissor
As atuais capacidades anuais de produção das empresas do Grupo Eternit estão em torno de
300 mil toneladas para mineração do crisotila, 1 milhão de toneladas para o fibrocimento e 10
milhões de metros quadrados paras as telhas de concreto.
Com relação à nova planta de louça sanitária o impacto será a médio prazo, conforme
detalhado no item 10.3 (b) deste anexo.
Em 15 de abril de 2013, o Conselho de Administração aprovou o projeto de implantação de
uma unidade de pesquisa, desenvolvimento e produção de insumos e materiais de construção
na Cidade de Manaus, Amazonas, em linha com o Plano Estruturado de Expansão e
Diversificação das atividades do Grupo Eternit.
c) novos produtos e serviços, indicando:
i.

descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Não aplicável.
ii.

montantes
totais
gastos
pelo
emissor
em
desenvolvimento de novos produtos ou serviços

pesquisas

para

Não aplicável.
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iii.

projetos em desenvolvimento já divulgados

A Companhia ampliou seus negócios no ramo de louças e metais sanitários e iniciou a
instalação da unidade de pesquisa, desenvolvimento e produção de insumos e
materiais de construção na Cidade de Manaus, Amazonas.
iv.

montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos
produtos ou serviços

Não aplicável. A Companhia prioriza a utilização de capacidade de terceiros,
minimizando os riscos de investir o capital próprio em um determinado segmento.
10.11 Outros fatores que influenciam de maneira relevante o desempenho
operacional e que não tenham sido identificados nos demais itens desta seção
A Eternit não realiza a consolidação integral das demonstrações financeiras da Companhia
Sulamericana de Cerâmica S.A. – CSC em função de o empreendimento ser controlado em
conjunto. Portanto, seu resultado foi considerado nas demonstrações financeiras consolidadas
com base no método da equivalência patrimonial, conforme previsto no CPC 19R2 (IFRS 11).
A consolidação integral só é aplicada quando a Companhia tem o poder de controlar as políticas
financeiras e operacionais e de indicar ou destituir a maioria dos membros da diretoria ou
Conselho de Administração de uma entidade para auferir benefícios de suas atividades.
No que tange a outras informações relevantes, as mesmas foram devidamente divulgadas e/ou
comentadas nos itens acima.
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ANEXO 2
INSTRUÇÃO CVM Nº 481/2009 - ANEXO 9-1-II
(Os valores neste documento estão expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado)
1. Informar o lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2014
R$ 85.160
2. Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo
dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados
Montante Global: R$ 71.577 (Dividendos + JCP referentes ao exercício 2014)
Valor por ação: R$ 0,40*
*Obs.: Valor por ação ajustado após o desdobramento de ações aprovado em 24/09/14.

3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído
84,0%
4. Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base
em lucro de exercícios anteriores
Montante Global
R$ 71.577
R$ 71.577
R$ 80.523

Dividendos + JCP
Referente ao exercício de 2013
Referente ao exercício de 2012
Referente ao exercício de 2011

Valor por ação*
R$ 0,800
R$ 0,800
R$ 0,900

*Obs.: Valor por ação não considera o desdobramento de ações aprovado em 24/09/14.

5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já
declarados:
a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada, por
ação de cada espécie e classe.
Não aplicável.
b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio
O pagamento, historicamente, é feito trimestralmente, da seguinte forma: em maio para
pagamentos do 1º trimestre, em agosto para pagamentos do 2º trimestre, em novembro
para pagamentos do 3º trimestre, e em março ou abril do ano seguinte para pagamentos do
4º trimestre.
c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre capital
próprio
Não aplicável.
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d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio
considerada para identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento
1º
2º
3º
4º
4º

Período referente
trimestre 2014 – DIV/JCP
trimestre 2014 – DIV/JCP
trimestre 2014 – DIV/JCP
trimestre 2014 – JCP
trimestre 2014 – Dividendos

Data da declaração
07/05/2014
06/08/2014
05/11/2014
19/12/2014
11/03/2015

Data base acionária
19/05/2014
18/08/2014
17/11/2014
29/12/2014
23/03/2015

6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com
base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores
a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já declarados
Exercício de 2014
1º trimestre
2º trimestre
3º trimestre
4º trimestre

Dividendos – R$
11.900
11.899
11.899
11.989

Juros sobre Capital Próprio – R$
5.994
5.995
5.995
5.905

b. Informar a data dos respectivos pagamentos
Exercício de 2014
1º trimestre
2º trimestre
3º trimestre
4º trimestre

Data de Pagamento
28/05/2014
27/08/2014
27/11/2014
31/03/2015

7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada
espécie e classe:
a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores
Exercício
Lucro Líquido
Valor em R$ por ação

2014
85.160
0,48

2013
102.254
1,14*

2012
113.004
1,26*

2011
97.193
1,09*

*Obs.: Valor por ação não considera o desdobramento de ações aprovado em 24/09/14.

b. Dividendo e juros sobre capital próprio distribuídos nos 3 (três) exercícios
anteriores
Exercício
2013
2012
2011
Lucro Líquido
102.256
113.004
97.193
Dividendos e JCP distribuídos
71.577
71.577
80.523
Valor em R$ por ação
0,800
0,800
0,800
Obs.: A companhia faz parte do Novo Mercado e, portanto, possui apenas ações ordinárias.
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8. Havendo destinação de lucros à reserva legal
a. Identificar o montante destinado à reserva legal
R$ 4.258
b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal
Conforme disposto no artigo 30, item (i), do Estatuto Social da Companhia, do lucro líquido do
exercício, 5% será destinado para constituição de reserva legal, que não excederá 20% do
capital social da Companhia.
9. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou
mínimos
a. Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos
b. Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos
dividendos fixos ou mínimos
c. Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa
d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a cada
classe de ações preferenciais
e. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação preferencial de
cada classe
Não aplicável.
10. Em relação ao dividendo obrigatório
a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto
“Artigo 31 - Os acionistas da Companhia têm direito de receber como dividendo mínimo
obrigatório, em cada exercício social, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do
exercício, na forma da lei. Nos exercícios sociais em que não se justificar, ou não houver
necessidade de constituição das reservas de que trata a alínea (“ii”), do artigo 30 do Estatuto,
a parcela dos lucros para a qual não houver destinação específica será distribuída como
dividendos.
- 1°. O dividendo previsto no presente artigo não será obrigatório no exercício social em que os
órgãos da administração informarem à Assembleia Geral ser ele incompatível com a situação
financeira da Companhia, devendo o Conselho Fiscal, se em funcionamento, dar parecer sobre
essa informação e os administradores encaminharem à CVM, dentro de 5 (cinco) dias da
realização da Assembleia Geral, exposição justificativa da informação transmitida à Assembleia
Geral.
- 2°. Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do §1° do presente artigo serão
registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios
subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que a situação financeira da
Companhia o permitir.”
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b. Informar se ele está sendo pago integralmente
Sim.
c. Informar o montante eventualmente retido
Não aplicável.
11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da
companhia
a. Informar o montante da retenção
Não aplicável.
b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da companhia, abordando,
inclusive, aspectos relacionados à análise de liquidez, ao capital de giro e fluxos de
caixa positivos
Não aplicável.
c. Justificar a retenção dos dividendos
Não aplicável.
12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências
a. Identificar o montante destinado à reserva
Não aplicável.
b. Identificar a perda considerada provável e sua causa
Não aplicável.
c. Explicar porque a perda foi considerada provável
Não aplicável.
d. Justificar a constituição da reserva
Não aplicável.
13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar
a. Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar
Não aplicável.
b. Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à reserva
Não aplicável.
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14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias
a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva
Conforme artigos 30 (iii) e 32 (1° a 3°), do Estatuto Social da Companhia, 5% do lucro líquido
do exercício será destinado para reserva estatutária de Manutenção do Capital de Giro.
“Artigo 30. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da
administração da Companhia apresentarão à Assembleia Geral Ordinária, observadas as
disposições legais aplicáveis e o previsto no presente Estatuto Social, proposta sobre a
destinação a ser dada ao lucro liquido do exercício, respeitada a seguinte ordem de dedução:
(...)
(iii) 5% (cinco por cento) serão aplicados na formação da Reserva Estatutária de Manutenção
do Capital de Giro, conforme prevista no artigo 32, do presente Estatuto Social;
(...)”.
“Artigo 32. A Reserva Estatutária de Manutenção do Capital de Giro tem por finalidade
assegurar a disponibilidade de recursos próprios para o desenvolvimento dos negócios sociais
da Companhia.
- 1°. Serão destinados à constituição da Reserva de Manutenção do Capital de Giro, 5% (cinco
por cento) do lucro líquido do exercício, obedecida a ordem de dedução prevista em lei e pelo
presente Estatuto Social.
- 2°. A formação da Reserva Estatutária de Manutenção de Capital de Giro não ultrapassará
10% (dez por cento) do capital social da Companhia.
- 3°. A destinação dos lucros para a constituição da Reserva Estatutária de Manutenção de
Capital de Giro não prejudicará o pagamento do dividendo mínimo obrigatório dos acionistas da
Companhia.”
b. Identificar o montante destinado à reserva
R$ 4.258
c. Descrever como o montante foi calculado
Foi calculado aplicando o percentual de 5% sobre o lucro líquido de cada exercício, observados
os artigos acima referidos.
15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital
a. Identificar o montante da retenção
O montante de retenção de lucros proposto para deliberação dos acionistas é de R$ 5.066, o
qual irá compor parte do orçamento de capital.
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b. Fornecer cópia do orçamento de capital
Segue, na próxima página, orçamento de capital da Companhia.
16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais
a. Informar o montante destinado à reserva
Não aplicável.
b. Explicar a natureza da destinação
Não aplicável.
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ETERNIT S.A.
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA O
ORÇAMENTO DE CAPITAL PARA INVESTIMENTOS – 2015
(EM MILHARES DE REAIS)
Fontes e Aplicações de Recursos
A Diretoria da Eternit S.A. apresenta a proposta de orçamento de capital para aprovação na
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 16 de abril de 2015.
Fontes de Recursos
•

Retenção de lucros do exercício social de 2014

•

Geração de caixa e Financiamentos

5.066
34.724
_______
39.790

Aplicações
•

Investimentos no imobilizado

•

Projetos de novos investimentos

29.557
10.233
_______
39.790

Os recursos destinados ao imobilizado se referem, principalmente, à manutenção, segurança e
atualização dos equipamentos.
Os recursos para novos investimentos se referem à ampliação de capacidade produtiva,
instalação e/ou aquisição de novas linhas de produtos, novos negócios, investimentos
estratégicos e capital de giro.
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ANEXO 3
Informações dos itens 12.6 a 12.10 do formulário de referência
12.6. Indicar em forma de tabela, cada um dos candidatos aos cargos de membro do
Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal da
Companhia:
a) Conselho de Administração
Os candidatos aos cargos de membro do Conselho de Administração serão eleitos e
empossados em 16 de abril de 2015 com mandatos válidos para 1 (um) ano. A Companhia não
possui acionista controlador. Para o próximo mandato, a composição para membros do
conselho será de 7 (sete) membros.
A seguir, informações relativas aos candidatos indicados pela Administração da Companhia
para o próximo mandato:

Nome

Idade

Profissão

CPF

Cargo Eletivo
a ser Ocupado

Luis Terepins

59

Empresário

913.274.318-15

Presidente do
Conselho de
Administração

Lírio Albino Parisotto

61

Empresário/
Investidor

057.653.581-87

Membro do
Conselho de
Administração

Marcelo Munhoz Auricchio

44

Industrial

064.279.098-19

Membro do
Conselho de
Administração

Leonardo Deeke Boguszewski

27

Economista

008.088.039-80

Membro do
Conselho de
Administração

Outros Cargos ou
Funções
exercidos
Conselheiro Relator
do Comitê de
Recursos Humanos
e Membro dos
Comitês de
Auditoria,
Controladoria e
Tesouraria; e de
Planejamento
Estratégico
Conselheiro Relator
do Comitê de
Planejamento
Estratégico
Membro dos
Comitês de
Auditoria,
Controladoria e
Tesouraria; de
Recursos Humanos
e de Planejamento
Estratégico
Conselheiro Relator
do Comitê de
Auditoria,
Controladoria e
Tesouraria e
Membro dos
Comitês de
Divulgação e
Responsabilidade
Socioambiental e
Jurídico; de
Planejamento
Estratégico e de
Recursos Humanos
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Outros Cargos ou
Funções
exercidos
Conselheiro Relator
do Comitê de
Divulgação e
Responsabilidade
Socioambiental e
Jurídico e Membro
dos Comitês de
Planejamento
Estratégico e de
Recursos Humanos

Nome

Idade

Profissão

CPF

Cargo Eletivo
a ser Ocupado

Marcelo Gasparino da Silva

43

Advogado

807.383.469-34

Membro do
Conselho de
Administração

Luiz Barsi Filho

76

Consultor
Independente
de
Investimentos

006.541.838-72

Membro do
Conselho de
Administração

-

Raphael Manhães Martins

32

Advogado

096.952.607-56

Membro do
Conselho de
Administração

-

b) Conselho Fiscal
Os candidatos aos cargos de membro do Conselho Fiscal serão eleitos e empossados em 16 de
abril de 2015 com mandatos válidos para 1 (um) ano. A seguir, informações relativas aos
candidatos indicados pela administração da Companhia para o próximo mandato:
Nome

Idade

Profissão

CPF

Cargo Eletivo
a ser Ocupado

André Eduardo Dantas

42

Advogado

114.748.808-86

Membro Titular
do Conselho
Fiscal

Geraldo Vinícius dos Santos

33

Advogado

037.534.269-97

Paulo Henrique Zukanovich
Funchal

44

Economista

205.351.308-05

Daniel Cupponi

47

Empresário

089.833.778-01

Robert Juenemann

50

Advogado

426.077.100-06

Felipe Luckmann Fabro

35

Advogado

029.716.869-06

Membro
Suplente do
Conselho Fiscal
Membro Titular
do Conselho
Fiscal
Membro
Suplente do
Conselho Fiscal
Membro Titular
do Conselho
Fiscal
Membro
Suplente do
Conselho Fiscal

Outros Cargos ou
Funções
exercidos
Membro do Comitê
de Auditoria,
Controladoria e
Tesouraria
-

c) Conselho Consultivo
Não há Conselho Consultivo instalado. Os cargos permanecerão vagos para o próximo
mandato.
d) Diretoria
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, os membros da Diretoria serão eleitos e
investidos em seus respectivos cargos, com mandatos válidos para 1 (um) ano, na primeira
reunião do Conselho de Administração, após sua eleição em Assembleia Geral Ordinária.
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12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros
dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e
de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários.
A Companhia não conta com comitês estatutários.
Os comitês existentes na Companhia são de assessoramento do Conselho de Administração e,
de acordo com seu regimento interno, os Comitês, bem como seus respectivos membros, serão
definidos na primeira reunião de Conselho de Administração, após a eleição da Diretoria.
12.8. Em relação a cada um dos candidatos aos cargos dos administradores, do
Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria:
a) currículo contendo as seguintes informações:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
• nome da empresa
• cargo e funções inerente ao cargo
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo
econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários do emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado
em companhia abertas
Conselho de Administração
Presidente e Conselheiro Independente 1
Luis Terepins, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº
3.533.242-6 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 913.274.318-15, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. É formado em Engenharia Civil pela Universidade
Mackenzie com especialização em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Foi Presidente do
Conselho de Administração da DASA - Diagnósticos da América S.A. e membro do Conselho de
Administração da Eternit de 2011 a abril de 2014. Atualmente ele é Presidente do Conselho da
Ledervin Matec, Presidente da Fundação Bienal de São Paulo e membro dos conselhos de
Administração da EVEN Construtora e Incorporadora S.A., AACD - Associação de Assistência à
Crianças Deficientes. Atualmente ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração da
Companhia. Além da Companhia, nenhuma das sociedades acima faz parte do Grupo Eternit.
Conselheiros Independentes 2
Lírio Albino Parisotto, brasileiro, divorciado, médico, portador da carteira de identidade nº
32.661.388-2 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 057.653.581-87, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. É formado em Medicina pela Universidade de
1
2

De acordo com a definição do regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA.
De acordo com a definição do regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA.
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Medicina de Caxias do Sul e atualmente ele ocupa as posições de Presidente do Conselho de
Administração da Videolar S. A., companhia que se dedica à tradução, legendagem, autoração,
masterização de filmes, música, informática e na fabricação de todos os suportes de mídia
virgem e gravada no segmento Petroquímico com a produção de resinas plásticas
(poliestireno),chapas de ps e pp, filmes flexíveis PP Cast e BOPP, e no segmento de tampas
plásticas para indústrias de bebidas e farmacêuticas; Vice-Presidente da Fundação Amazonas
Sustentável e é membro do Conselho de Administração da Usiminas S.A. Atualmente ocupa o
cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. Além da Companhia, nenhuma
das sociedades acima faz parte do Grupo Eternit.
Leonardo Deeke Boguszewski, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de
identidade nº 7.592.566-2 SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob nº 008.088.039-80, residente e
domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. É formado em Ciências Econômicas pela
FAE Business School com MBA, com distinção, pela New York University Stern School of
Business, onde também recebeu as designações por mérito Beta Gamma Sigma e Stern
Scholar. Em 2012, trabalhou na área de fusões e aquisições do UBS Investment Bank em Nova
York e atualmente é Diretor Presidente da JMalucelli Investimentos, onde participou da criação
dos dois fundos de investimento em ações administrados pela empresa, focados em dividendos
e small caps e ocupa o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. Além
da Companhia, nenhuma das sociedades citada faz parte do Grupo Eternit.
Marcelo Gasparino da Silva, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade
nº 2302967 SSP-SC, inscrito no CPF/MF sob nº 807.383.469-34, residente e domiciliado na
Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. É formado em Direito pela Universidade
Federal de Santa Catarina, especialização em Administração Tributária Empresarial pela
ÚNICA/ESAG e conselheiro de administração certificado pelo IBGC – Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa e membro das Comissões Jurídica e de Empresas Estatais. Já atuou na
cadeia produtiva do setor de mineração, tendo sido citado como um dos advogados mais
admirados na área de Petróleo e Gás em 2010 e foi Conselheiro Fiscal da AES Eletropaulo e da
Bradespar, entre outras companhias. Atualmente é Conselheiro de Administração da Usiminas,
Eletrobrás, Celesc e Tecnisa, é Conselheiro Fiscal da AES Tietê, é membro da comissão técnica
da AMEC – Associação dos Investidores no Mercado de Capitais e Porta-voz do GGC – Grupo de
Governança Corporativa e é membro do Conselho de Administração da Companhia. Além da
Companhia, nenhuma das sociedades citada faz parte do Grupo Eternit.
Raphael Manhães Martins, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº
096.952.607-56, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
É formado em Direito pela Faculdade Estadual do Rio de Janeiro. Ex-Professor da UFRJ e da
UERJ, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Rio de Janeiro e sócio do escritório
Faoro Advogados, desde 2010. Conselheiro Fiscal (Titular) da Embratel Participações S.A., em
2014, Conselheiro Fiscal (Titular) da Light S.A., em 2014/2015. Conselheiro Fiscal (Suplente)
da Embratel Participações S.A., em 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014. Conselheiro Fiscal
(Suplente) da Light S/A, em 2012/2013. Conselheiro de Administração (Suplente) da CMSA
Participações, desde 2011. Nenhuma das sociedades citadas faz parte do Grupo Eternit.
Conselheiros
Luiz Barsi Filho, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº
2.287.623 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 006.541.838-72, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. É formado em Direito pela Faculdade de Direito de
Varginha e em Economia pela Faculdade de Economia, Finanças e Administração de São Paulo.
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Foi Editor de Economia e Mercado de Capitais do Jornal Diário Popular, Diretor da Ordem e
Sindicato dos Economistas de São Paulo, Membro do Conselho Fiscal da COMGÁS, quando
ainda controlada pela Prefeitura de São Paulo, Diretor de Mercado de Capitais da Revista
Marketing, Membro do 2° Tribunal de Júri de São Paulo, Membro do Conselho Regional de
Economia, Seção de São Paulo, Analista de Mercado de Capitais da Fundação CESP e
atualmente é consultor independente de investimentos e ocupou o cargo de membro do
Conselho de Administração da Companhia de 2008 até 2014. Além da Companhia, nenhuma
das sociedades citada faz parte do Grupo Eternit.
Marcelo Auricchio Munhoz, brasileiro, casado, industrial, portador da carteira de identidade
nº 18.639.870-0 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 064.279.098-19, residente e domiciliado
na Cidade de São Caetano, Estado de São Paulo. É tecnólogo em gestão empreendedora e
empresário na área de automação industrial. Atualmente é sócio do Grupo Módena. Atualmente
ocupa o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. Além da Companhia,
nenhuma das sociedades citada faz parte do Grupo Eternit.
Conselho Fiscal
Titular
André Eduardo Dantas, brasileiro, divorciado, advogado, portador da carteira de identidade
R.G. n.º 19.203.427 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 114.748.808-86, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. É formado em direito pela
Faculdades Metropolitanas Unidas. Ele foi membro do Conselho Fiscal da AES Eletropaulo S.A e
do Conselho Fiscal da Tecnisa S. A., diretor comercial da Gasparino, Fabro, Lebarbenchon,
Roman, Sachet & Marchiori Advogados, foi membro suplente do Conselho Fiscal da Eternit de
abril de 2013 a julho de 2014 e, desde então, é membro efetivo e Coordenador do Conselho
Fiscal da Eternit. Além da Companhia, nenhuma das sociedades acima faz parte do Grupo
Eternit.
Paulo Henrique Zukanovich Funchal, brasileiro, casado, economista, portador da carteira
de identidade RG nº 15.128.672-3 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 205.35.308-05,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. É formado em
engenharia naval pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – USP, em economia
pela Faculdade de Economia e Administração da USP e mestre em economia da energia pelo
Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP. Ele foi gerente de project finance do Banco Itaú,
diretor de desenvolvimento de negócios da Elucid Group e Controller de negócios da ARCADIS
Logos. Atualmente é Diretor Corporativo da ARMATEK Sistemas Construtivos, desde 2013 é
membro titular do Conselho Fiscal da Eternit e desde Abril de 2014 membro suplente do
conselho fiscal da Unipar Carbocloro. Além da Companhia, nenhuma das sociedades acima faz
parte do Grupo Eternit.
Robert Juenemann, brasileiro, advogado, inscrito no CPF sob o nº 426.077.100-06. É
formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC/RS, em
1988, com pós-graduação em Direito Processual Civil na mesma instituição e pós-graduação
em Planejamento Estratégico pela ESPM/RS. É mediador certificado pelo CEDR – Center for
Effective Dispute Resolution – Londres, Inglaterra; sócio-fundador da Robert Juenemann
Advocacia Empresarial e Familiar, com atuação nas áreas de direito empresarial, tributário,
família e governança corporativa, além de especial atenção às empresas familiares;
Conselheiro de Administração do IBGC e foi, por dois mandatos consecutivos, coordenadorgeral do Capítulo Sul do IBGC; Conselheiro Fiscal Titular da Eletrobrás e da CELESC; membro
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do GGC – Grupo de Governança Corporativa; co-autor do Guia de Orientação Jurídica de
Conselheiros de Administração e Diretores, publicado pelo IBGC e; membro do grupo de
revisão do Código de Melhoras Práticas de Governança Corporativa do IBGC nos anos de
2014/2015. Nenhuma das sociedades citadas faz parte do Grupo Eternit.
Suplentes
Geraldo Vinícius dos Santos, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de
identidade RG nº 4.794.516-8 SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 037.534.269-97, residente e
domiciliado na cidade de Manaus, Estado do Amazonas. É formado em Ciências Jurídicas e
Sociais pela Universidade do Vale do Itajaí, com pós-graduação em Direito Tributário pelo IBET
e Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela FGV. É sócio do escritório Gasparino, Fabro,
Lebarbenchon, Roman, Sachet e Marchiori – Advogados Associados. Nenhuma das sociedades
citadas faz parte do Grupo Eternit.
Daniel Cupponi, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG nº
15.417.505-5, inscrito no CPF sob o nº 089.833.778-01, residente e domiciliado na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo. É tecnólogo em eletrônica. Ele é diretor financeiro da Modena
Sistema de Medição e Controles Ltda desde 1997 e desde abril de 2013 é membro suplente do
Conselho Fiscal da Eternit. Além da Companhia, nenhuma das sociedades acima faz parte do
Grupo Eternit.
Felipe Luckmann Fabro, brasileiro, advogado, inscrito no CPF sob o nº 029.716.869-06. É
formado em Relações Internacionais e Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, com pósgraduação em Direito Tributário pela FGV e é doutorando em Direito pela Universidade de
Buenos Aires. É sócio do escritório Gasparino, Fabro, Lebarbenchon, Roman, Sachet e Marchiori
– Advogados Associados e do escritório Gasparino, Moreira e Fabro Advogados Associados;
professor da Escola Superior da Advocacia da OAB/SC – ESA e da Faculdade Energia de
Administração e Negócios – FEAN; e membro da Federação das Indústrias do Estado de Santa
Catarina – FIESC. Nenhuma das sociedades citada faz parte do Grupo Eternit.
Comitê de Auditoria
Conforme mencionado no item 12.7, mais acima, os comitês existentes na Companhia são de
assessoramento do Conselho de Administração e, de acordo com seu regimento interno, os
Comitês, bem como seus respectivos membros, serão definidos na primeira reunião de
Conselho de Administração, após a eleição da Diretoria.
b) Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os
últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal
ii. qualquer condenação em processos administrativos da CVM e as penas
aplicadas
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer
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Conselho de Administração
Todos os candidatos aos cargos de membro do Conselho de Administração da Companhia
declaram, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 (cinco) anos, não estiveram sujeitos
aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em
processos administrativos perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a
prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Conselho Fiscal
Todos os candidatos aos cargos de membro do Conselho Fiscal da Companhia e seus
respectivos suplentes declaram, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 (cinco) anos,
não estiveram sujeitos aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou
aplicação de pena em processos administrativos perante a CVM e qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão
ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Comitê de Auditoria
Conforme mencionado no item 12.7, mais acima, os comitês existentes na Companhia são de
assessoramento do Conselho de Administração e, de acordo com seu regimento interno, os
Comitês, bem como seus respectivos membros, serão definidos na primeira reunião de
Conselho de Administração, após a eleição da Diretoria.
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau entre:
a) Candidatos aos cargos de administrador da Companhia
O Sr. Marcelo Auricchio Munhoz é genro do Sr. Luiz Barsi Filho. Ambos foram indicados pela
administração da Companhia, para compor o Conselho de Administração, com mandato até a
Assembleia Geral Ordinária de 2016.
b) Candidatos aos cargos de administrador da Companhia e administradores de
controladas, diretas ou indiretas
Não existe relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre candidatos
aos cargos de administrador da Companhia e administradores de controladas, diretas ou
indiretas.
c) Candidatos aos cargos de administrador da Companhia ou de suas controladas,
diretas ou indiretas e controladores diretos ou indiretos do emissor
Não existe relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre candidatos
aos cargos de administrador da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e
controladores diretos ou indiretos do emissor.
d) Candidatos aos cargos de administrador da Companhia e administradores das
sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor
Não existe relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre candidatos
aos cargos de administrador da Companhia e administradores das sociedades controladoras
diretas e indiretas do emissor.
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12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre candidatos aos cargos de
administrador da Companhia e:
a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
Não aplicável aos candidatos a membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da
Companhia.
b) controlador direto ou indireto do emissor
Não houve relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 (três)
últimos exercícios sociais, entre candidatos aos cargos de administrador da Companhia e
controlador direto ou indireto do emissor.
c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não houve relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 (três)
últimos exercícios sociais, entre candidatos aos cargos de administrador da Companhia e
fornecedor, cliente, devedor ou credor relevantes, do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.
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ANEXO 4
13. Remuneração dos administradores
13.1. Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração,
da diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários
e dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, abordando os
seguintes aspectos 3:
a) objetivos da política ou prática de remuneração
A política de remuneração da Eternit S.A. (“Eternit” ou “Companhia”) para seus
administradores, incluindo os membros do Conselho de Administração, os Diretores
estatutários, os membros do Conselho Fiscal e Conselho Consultivo, em linha com as melhores
práticas de governança corporativa, considerando o porte da empresa, as práticas de mercado
e a qualidade de recursos humanos, têm diretrizes para uma adequada administração da
remuneração de seus administradores.
A remuneração da diretoria estatutária é estabelecida de acordo com pesquisas de mercado,
observando a consistência interna da empresa, competitividade externa, motivação profissional
e transparência administrativa.
No caso dos Diretores, a existência da prática de remuneração variável permite o
compartilhamento do risco e do resultado da Companhia com seus principais executivos,
característica de uma política transparente e voltada para o alcance de resultados duradouros e
a perpetuidade da Companhia, descritos no item 13.4 deste anexo.
b) composição da remuneração, indicando:
i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles:
Conselho de Administração
Os membros do Conselho de Administração fazem jus à remuneração fixa e variável. A
remuneração fixa está atrelada a participação efetiva nas reuniões do conselho, ou seja, as
ausências dos membros do Conselho de Administração nas reuniões deliberativas (conforme
calendário corporativo enviado à BM&FBOVESPA) terá como consequência o não pagamento de
seus honorários no mês correspondente. A remuneração variável é de até 1% do lucro líquido
do exercício anterior, que é paga após a aprovação do balanço em Assembleia Geral Ordinária.
Todos os membros do Conselho possuem a mesma remuneração, com exceção do presidente
do Conselho de Administração que recebe um valor diferenciado, equivalente a 33,33% na
remuneração fixa e 50,00% na remuneração variável a mais do que os demais conselheiros.
Diretoria
Os membros da Diretoria estatutária fazem jus à remuneração fixa e variável. A parte variável
é paga em dinheiro e cada executivo pode ou não investir a sua participação de resultados
(PLRE) em ações da Companhia. No caso de terem investido, os executivos receberão um
3

As informações sobre a política de remuneração devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, bem como estruturas organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam
estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do processo de decisão dos órgãos de administração ou
de gestão do emissor como consultores ou fiscais.
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bônus complementar, a título de PLRE, no mesmo montante, que obrigatoriamente deverá ser
revertido em ações (vide item 13.4 deste anexo). Esta prática faz com que os Diretores
compartilhem o risco e o resultado com a Companhia, permitindo assim um maior alinhamento
de interesses entre os executivos e acionistas. O objetivo da remuneração variável é
recompensar o resultado do ano, se as metas estipuladas para o período tiverem sido
alcançadas.
Os membros da diretoria têm direto aos benefícios diretos e indiretos, compreendidos por:
assistência médica, odontológica, seguro de vida, auxilio ótico, auxilio educacional, auxilio
moradia, check-up anual, cesta básica e de natal, passagens áreas para os que residem fora da
cidade de São Paulo, onde está situada a matriz da Companhia.
A Eternit conta com um Comitê de Recursos Humanos que analisa a política de remuneração
fixa e variável a ser adotada e submete a aprovação posterior do Conselho de Administração.
Conselho Fiscal
Nos exercícios de 2011 e 2012 não foi instalado o conselho fiscal. A pedido de acionista
representando mais de 10% (dez por cento) do capital votante, o conselho fiscal foi instalado
em 2013 e mantido em 2014 de forma não permanente até a próxima Assembleia Geral
Ordinária.
Os membros do Conselho Fiscal fazem jus somente à remuneração fixa, seguindo os mesmos
critérios da remuneração fixa dos membros do Conselho de Administração, não podendo ser
inferior, para cada membro em exercício, a 10% (dez por cento) da que, em média, for
atribuída a cada Diretor Executivo, não computados benefícios, verbas de representação, bônus
e participação nos lucros.
A partir de 16 de julho de 2014, definiu-se, em Reunião do Conselho Fiscal, que a remuneração
será apurada e paga mensalmente aos seus membros, e o crédito em conta ocorrerá no último
dia útil do mês. Até esta data, a remuneração era apurada mensalmente, mas paga aos
membros do Conselho Fiscal de forma trimestral, e o crédito em conta ocorria 10 (dez) dias
após a reunião que emitisse o parecer acerca da situação da Companhia e/ou das
demonstrações financeiras trimestrais e/ou anuais.
A remuneração de cada membro do Conselho Fiscal está atrelada a sua efetiva participação no
exercício de sua função mediante:
(i) presença nas reuniões ordinárias e extraordinárias;
(ii) presença nas reuniões internas de trabalho do Conselho Fiscal, sejam elas
presenciais ou por meio de conferência telefônica;
(iii) troca de mensagens eletrônicas ou correspondências com os demais membros do
conselho fiscal;
(iv) efetiva análise de todas as informações colocadas à disposição do membro do
Conselho Fiscal pela Companhia;
(v) apresentação, aos demais membros do Conselho Fiscal, de um Relatório Individual
de Revisão de Balancete Mensal e de um Relatório de Revisão das Informações
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Trimestrais, no qual serão resumidos os principais pontos de análise das informações
recebidas da Companhia, e feitas as recomendações que couberem, relatórios estes que
serão posteriormente consolidados pelo Conselho Fiscal em peça única e colocados à
disposição da Companhia.
Os membros suplentes do Conselho Fiscal fazem jus à remuneração somente nos meses em
que for constatada a ausência da efetiva participação dos seus respectivos titulares, nos termos
do item acima, e mediante prévia comunicação dos demais membros do Conselho Fiscal à
Companhia.
O Coordenador efetivo do Conselho Fiscal recebe remuneração diferenciada dos demais
membros do Conselho Fiscal, por conta da atividade de coordenação dos trabalhos do órgão.
Os membros do Conselho Fiscal não recebem remuneração adicional por sua participação em
Comitês e/ou Comissões, bem como o membro que exerce a coordenação de forma eventual.
As despesas necessárias ao comparecimento às reuniões ou ao desempenho das funções dos
membros do Conselho Fiscal, titular e suplente (quando convocado), são ressarcidas pela
Companhia, na forma das disposições legais vigentes, mediante a apresentação dos
comprovantes de despesas.
Conselho Consultivo
Nos exercícios de 2011 e 2012 foi instalado o conselho consultivo. Os membros do Conselho
Consultivo, quando instalado, fazem jus somente à remuneração fixa. A remuneração fixa dos
membros do Conselho Consultivo segue os mesmos critérios da remuneração fixa dos membros
do Conselho de Administração. Todos os membros do Conselho Consultivo possuem a mesma
remuneração.
Em 2013, os candidatos indicados ao Conselho Consultivo, ao verificarem a instalação do
Conselho Fiscal e por entenderem que o momento da Companhia requer redução de custos e a
manutenção do Conselho Consultivo não se mostra necessária, houveram por bem declinar do
convite para compor o Conselho Consultivo. Colocada a matéria em votação na Assembleia
Geral Ordinária, de 17 de abril de 2013, os presentes entenderam que o Conselho Consultivo
deveria permanecer vago.
Em 2014, os presentes na Assembleia Geral Ordinária realizada em 23 de abril de 2014
entenderam que os cargos de membro do Conselho Consultivo deveriam permanecer vagos,
portanto, não há montante a ser fixado a título de remuneração.
Comitês
Todos os membros dos Comitês da Companhia são administradores ou colaboradores, e não
recebem remuneração específica pelo fato de participarem dos Comitês.
ii. qual a proporção de cada elemento na remuneração total
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Conselho Consultivo
Diretoria

Remuneração Fixa
57,81%
100,00%
100,00%
65,89%

Remuneração Variável
42,19%
34,11%
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Esses percentuais podem variar em função de mudanças nos resultados obtidos pela
Companhia no período, dado ao componente de compartilhamento de riscos e resultados
existente na remuneração variável.
iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
Os valores de remuneração pagos pela Companhia aos seus administradores são comparados
periodicamente com o mercado, por meio de pesquisas realizadas por consultorias externas
especializadas, de forma que se possa aferir a sua competitividade e eventualmente avaliar a
necessidade de se realizar reajuste em algum dos componentes da remuneração.
iv. razões que justificam a composição da remuneração
A Eternit adota um modelo de composição da remuneração que concentra uma parcela
significativa da remuneração total nos componentes variáveis, o que é parte de sua política de
compartilhar o risco e o resultado com seus principais executivos.
c) principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração:
Para a determinação dos itens de remuneração, são levadas em consideração a desempenho
comportamental de cada Diretor e suas metas individuais. A remuneração variável está
diretamente atrelada ao cumprimento das metas anuais da Companhia, que são aprovadas
pelo Conselho de Administração, como por exemplo, volume de vendas, lucro líquido, entre
outras.
A remuneração global dos membros dos conselhos de administração, fiscal e consultivo é
definida em Assembleia Geral Ordinária.
d) como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho:
A remuneração está diretamente atrelada a alcance das metas individuais dos Diretores e a
performance da Companhia. As variações dos múltiplos salariais recebidos como participação
de resultados (PLRE) estão diretamente ligados ao desempenho do período avaliado.
e) como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses de curto,
médio e longo prazo da Companhia:
A política de remuneração fixa está de acordo com que o mercado pratica. Já a parte variável,
está totalmente alinhada aos interesses da Companhia. O objetivo é fortalecer o
compartilhamento dos riscos e resultados, recompensando a curto prazo, os executivos pelas
conquistas para a Companhia, garantindo ao mesmo tempo sustentabilidade, inovação e
perenidade ao nosso negócio, que é um objetivo de longo prazo. Mais informações, vide item
13.4 deste anexo.
f) existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou
controladores diretos ou indiretos:
A remuneração dos administradores é realizada pela Companhia. Um dos membros da
administração tem sua remuneração suportada por uma das empresas controladas porque faz
parte de seu quadro de colaboradores. As regras são as mesmas para todos eles.
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g) existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do
emissor:
Não há.
13.2 Em relação à remuneração reconhecida no resultado dos últimos 3 exercícios
sociais e a prevista para o exercício social corrente da Administração:

2012 *

Conselho de
Administração
7,00

Conselho
Consultivo
2,75

Diretoria
Estatutária
6,75

Total

Número de Membros
16,50
REMUNERAÇÃO FIXA
Salário
710
269
3.941
4.920
Benefícios Diretos e Indiretos
377
377
Outros ***
142
54
1.643
1.839
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
Participação nos Resultados – PLRE
972
4.112
5.084
Bônus Complementar (política item 13.4**)
1.037
1.037
Outros ***
382
382
BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO
Benefício Pós-emprego
439
439
Total
1.824
323
11.931
14.078
* Valores expressos em milhares de reais, exceto número de membros.
** Remuneração com base no Plano de Aquisição de Ações para a Diretoria.
*** Encargos de INSS e FGTS sobre a remuneração dos membros da Administração. A Companhia tinha
por prática não inserir os respectivos valores na remuneração global da administração. Portanto, a
remuneração aprovada em Assembleia Geral Ordinária não contemplaram tais valores. A partir do
exercício de 2012, a Companhia passou a computar os encargos na remuneração global.
Obs. A remuneração acima compreende o período de janeiro a dezembro do referido ano.

2013 *
Número de Membros
REMUNERAÇÃO FIXA
Salário
Benefícios Diretos e Indiretos
Outros ***
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
Participação nos Resultados - PLRE
Bônus Complementar a título de PLRE **
Outros
BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO
Benefício Pós-emprego
Total

Conselho de
Administração
6,75

Conselho
Fiscal
2,25

Conselho
Consultivo
0,75

Diretoria
Estatutária
5,75

957
192

88
17

93
19

4.610
266
1.507

5.748
266
1.735

1.130
-

-

-

3.186
3.093
-

4.316
3.093
-

2.279

105

112

387
13.049

387
15.545

Total
15,50

* Valores expressos em milhares de reais, exceto número de membros.
** Remuneração com base no Plano de Aquisição de Ações para a Diretoria, conforme política item 13.4
deste anexo.
*** Encargos de INSS e FGTS sobre a remuneração dos membros da Administração.
Obs. A remuneração acima compreende o período de janeiro a dezembro do referido ano.
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2014 *
Número de Membros
REMUNERAÇÃO FIXA
Salário
Benefícios Diretos e Indiretos
Outros ***
Participação nos Resultados – PLRE
Bônus Complementar a título de PLRE **
Outros

Conselho de
Administração
6,00

Conselho
Fiscal
3,00

Diretoria
Estatutária
5,75

973
195

245
49

4.110
314
1.835

5.328
314
2.079

852
-

-

1.769
1.517
-

2.621
1.517
-

Total
14,75

Benefício Pós-emprego
89
89
Total
2.020
294
9.634
11.948
* Valores expressos em milhares de reais, exceto número de membros.
** Remuneração com base no Plano de Aquisição de Ações para a Diretoria, conforme política item 13.4
deste anexo.
*** Encargos de INSS e FGTS sobre a remuneração dos membros da Administração.
Obs. A remuneração acima compreende o período de janeiro a dezembro do referido ano.

Previsto para 2015 *
Número de Membros
Salário
Benefícios Diretos e Indiretos
Outros ***
Participação nos Resultados - PLRE
Bônus Complementar a título de PLRE **
Outros

Conselho de
Administração
6,75

Conselho
Fiscal
3,00

Diretoria
Estatutária
6,00

1.184
236

217
44

4.130
291
1.520

5.531
291
1.800

1.003
-

-

1.755
1.755
-

2.758
1.755
-

Total
15,75

Benefício Pós-emprego
79
79
Total
2.423
261
9.530
12.214
* Valores expressos em milhares de reais, exceto número de membros.
** Remuneração com base no Plano de Aquisição de Ações para a Diretoria, conforme política item 13.4
deste anexo.
*** Encargos de INSS e FGTS sobre a remuneração dos membros da Administração.
Obs. A remuneração acima compreende o período de janeiro a dezembro do referido ano.

De acordo com o Ofício Circular/CVM/SEP/N.º 02/15, de 26/02/2015, a evidenciação da média
anual do número de membros da administração separado por órgão está no quadro abaixo.
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2012
2013
2014
2015
Nº de Membros da Diretoria

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média Anual

2012
2013
2014
2015
Nº de Membros do Conselho de
Administração
7
7
6
6
7
7
6
6
7
7
6
6
7
7
6
7
7
7
6
7
7
7
6
7
7
7
6
7
7
7
6
7
7
7
6
7
7
6
6
7
7
6
6
7
7
6
6
7
84
81
72
81
7,00
6,75
6,00
6,75

2012

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média Anual

2012
2013
2014
2015
Número de Membros do Conselho
Consultivo
2
3
0
0
2
3
0
0
2
3
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
33
9
0
0
2,75
0,75
0,00
0,00

7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
81
6,75

6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
69
5,75
2013

5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
69
5,75
2014

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
72
6,00
2015

Número de Membros do Conselho Fiscal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00

0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
27
2,25

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3,00

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3,00
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13.3 Em relação à remuneração variável dos últimos 3 exercícios sociais e a prevista
para o exercícios social corrente da Administração:
Conselho de
Administração
Número de Membros
7,00
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS – PLRE
Valor Mínimo Previsto
0
Valor Máximo Previsto
972
Valor Previsto caso as metas
972
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente
972
reconhecido no resultado do
último exercício social
BÔNUS COMPLEMENTAR A TÍTULO DE PLRE **
Valor Mínimo Previsto
Não se aplica
Valor Máximo Previsto
Não se aplica
Valor Previsto caso as metas
Não se aplica
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente
Não se aplica
reconhecido no resultado do
último exercício social
2012 *

Conselho
Consultivo
2,75

Diretoria
Estatutária
6,75

0
0
0

0
4.112
4.112

0
5.084
5.084

0

4.112

5.084

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

0
1.037
1.037

0
1.037
1.037

Não se aplica

1.037

1.037

Total
16,50

* Valores expressos em milhares de reais, exceto número de membros.
** Remuneração com base no Plano de Aquisição de Ações para a Diretoria, já inclusos os
encargos sociais (INSS e FGTS), conforme política item 13.4 deste anexo.
2013 *

Conselho de
Administração
6,75
RESULTADOS
0
1.130
1.130

Conselho
Fiscal
2,25

Conselho
Consultivo
0,75

Diretoria
Estatutária
5,75

se aplica
se aplica
se aplica

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

0
3.816
3.816

0
4.946
4.946

se aplica

Não se aplica

3.816

4.946

se aplica
se aplica
se aplica

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

0
3.093
3.093

0
3.093
3.093

se aplica

Não se aplica

3.093

3.093

Número de Membros
PARTICIPAÇÃO NOS
Valor Mínimo Previsto
Não
Valor Máximo Previsto
Não
Valor Previsto caso as
Não
metas estabelecidas
fossem atingidas
Valor efetivamente
1.130
Não
reconhecido no resultado
do último exercício social
BÔNUS COMPLEMENTAR A TÍTULO DE PLRE **
Valor Mínimo Previsto
Não se aplica
Não
Valor Máximo Previsto
Não se aplica
Não
Valor Previsto caso as
Não se aplica
Não
metas estabelecidas
fossem atingidas
Valor efetivamente
Não se aplica
Não
reconhecido no resultado
do último exercício social

Total
15,50

* Valores expressos em milhares de reais, exceto número de membros.
** Remuneração com base no Plano de Aquisição de Ações para a Diretoria, conforme política
item 13.4 deste anexo.
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2014 *

Conselho de
Administração
Número de Membros
6,00
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
Valor Mínimo Previsto
0
Valor Máximo Previsto
852
Valor Previsto caso as metas
1.023
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido
852
no
resultado
do
último
exercício social
BÔNUS COMPLEMENTAR A TÍTULO DE PLRE **
Valor Mínimo Previsto
Não se aplica
Valor Máximo Previsto
Não se aplica
Valor Previsto caso as metas
Não se aplica
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido
Não se aplica
no
resultado
do
último
exercício social

Conselho
Fiscal
3,00

Diretoria
Estatutária
5,75

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

0
1.769
2.171

0
2.621
3.194

Não se aplica

1.769

2.621

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

0
1.517
2.136

0
1.517
2.136

Não se aplica

1.517

1.517

Previsto para 2015 *

Conselho
Fiscal
3,00

Diretoria
Estatutária
6,00

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

0
1.755
1.755

2.758
2.758

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

0
1.755
1.755

0
1.755
1.755

Total
14,75

* Valores expressos em milhares de reais, exceto número de membros.
** Remuneração com base no Plano de Aquisição de Ações para a Diretoria, conforme política
item 13.4 deste anexo.
Conselho de
Administração
Número de Membros
6,75
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
Valor Mínimo Previsto
0
Valor Máximo Previsto
1.003
Valor Previsto caso as metas
1.003
estabelecidas fossem atingidas
BÔNUS COMPLEMENTAR A TÍTULO DE PLRE **
Valor Mínimo Previsto
Não se aplica
Valor Máximo Previsto
Não se aplica
Valor Previsto caso as metas
Não se aplica
estabelecidas fossem atingidas

Total
15,75
0

* Valores expressos em milhares de reais, exceto número de membros.
** Remuneração com base no Plano de Aquisição de Ações para a Diretoria, conforme política
item 13.4 deste anexo.
Ressalta-se que, a Participação nos Resultados por parte da Diretoria está limitada a média de
8,33 salários dependendo do lucro liquido do exercício e do cumprimento das metas
individuais. Desta forma, se o lucro líquido for zero ou se houver prejuízo, o valor mínimo é
zero.
No exercício social de 2012, conforme alteração no Plano de Aquisições de Ações para a
Diretoria, de 18 de junho de 2012 (vide item 13.4), os Diretores, individualmente, podiam
comprar ações da Eternit utilizando até 100% do valor líquido da PLRE recebido. A compra
podia ser feita até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento do valor, na antecipação PLRE
(julho) e no recebimento da parcela que complementa o valor total (janeiro). Cabe ressaltar
que para a computação dos 30 (trinta) dias corridos não era levado em conta o período de
silêncio. As transações eram feitas por meio de uma corretora. Como incentivo, a Eternit
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concedia um bônus complementar, a título de PLRE, a cada Diretor, proporcional ao valor
investido do PLRE individual até o limite do valor líquido recebido. Este bônus complementar
era utilizado na sua totalidade para a aquisição de ações da Eternit no mercado, também por
meio de corretora em até 15 (quinze) dias corridos após o recebimento do bônus
complementar.
A partir do exercício de 2013, conforme alteração no Plano de Aquisições de Ações para a
Diretoria, de 23 de outubro de 2013 (vide item 13.4), os Diretores, individualmente, poderão
comprar ações da Eternit utilizando até 100% do valor líquido do seu PLRE recebido. A compra
poderá ser feita em até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento do valor na antecipação de
outubro e no recebimento da parcela complementar em abril. As transações serão feitas por
meio de uma corretora. Como incentivo, o diretor que optar investir o PLRE, a Eternit
concederá um bônus complementar, a título de PLRE no ato da opção, proporcional ao valor
investido do PLRE individual até o limite do valor líquido recebido. Este bônus complementar
será utilizado na sua totalidade para a aquisição de ações da Eternit no mercado, também
através de corretora em até 15 (quinze) dias corridos após o recebimento do bônus
complementar.
13.4 Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de
administração e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e
previsto para o exercício social corrente:
Plano de Aquisição de Ações em vigor desde o exercício de 2013:
a) termos e condições gerais
Com o objetivo de incentivar a compra de ações, a Companhia estabeleceu um Plano de
Aquisição de Ações da Eternit para a Diretoria. Cada executivo assume o risco do investimento
realizado. Este plano foi aprovado em Reunião do Conselho de Administração em 22 de
fevereiro de 2006 e alterado em 18 de junho de 2012 e 23 de outubro de 2013.
b) principais objetivos do plano
O plano de aquisição de ações da Eternit tem por objetivo atrair os diretores da Companhia a
se tornarem acionistas alinhando os interesses dos administradores aos interesses dos
acionistas da Companhia.
c) forma como o plano contribui para esses objetivos
Ao possibilitar que os diretores se tornem acionistas da Eternit, espera-se que estes tenham
fortes incentivos para comprometer-se efetivamente com a criação de valor e exerçam suas
funções de maneira a integrar-se aos interesses dos acionistas, aos objetivos sociais e aos
planos de crescimento da Companhia.
d) como o plano se insere na política de remuneração da Companhia
O Plano de Aquisições de ações da Eternit para a Diretoria em vigor insere-se na política de
focar a remuneração em componentes variáveis, atrelados ao desempenho individual do
executivo e da Companhia. O plano de aquisições visa compartilhar o risco e o resultado com a
diretoria. Conforme explicado no item 13.1 acima, a remuneração atrelada ao plano de
aquisições de ações está diretamente ligada a este alinhamento e interesses.
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e) como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a curto,
médio e longo prazo
O Plano de Aquisição de Ações da Eternit representa a proporção de maior impacto na
remuneração, está totalmente alinhada aos interesses da companhia. O objetivo é fortalecer o
compartilhamento dos riscos e resultados, recompensando a curto ou médio prazo, os
executivos pelas conquistas para a companhia, garantindo ao mesmo tempo sustentabilidade,
inovação e perenidade ao nosso negócio, que é um objetivo de longo prazo.
f) número máximo de ações abrangidas
O atual plano de aquisições de ações não prevê um número máximo de ações abrangidas.
g) número máximo de opções a serem outorgadas
Não se aplica, pois o Plano de Aquisição de Ações consiste em política de remuneração
complementar sem as características de stock option.
h) condições de aquisição de ações
De acordo com o plano de aquisições de ações da Eternit as condições são:
Os diretores, individualmente, poderão comprar ações da Eternit utilizando até 100% do valor
líquido da PLRE recebido. A compra poderá ser feita até 30 (trinta) dias corridos após o
recebimento do valor, na antecipação da PLRE (outubro) e no recebimento da parcela que
complementa o valor total (abril). Cabe ressaltar que para a computação dos 30 (trinta) dias
corridos não será levado em conta o período de silêncio. As transações serão feitas por meio de
uma corretora.
Como incentivo, o diretor que optar investir o PLRE, a Eternit concederá um bônus
complementar, a título de PLRE no ato da opção, proporcional ao valor investido do PLRE
individual até o limite do valor líquido recebido. Este bônus complementar será utilizado na sua
totalidade para a aquisição de ações da Eternit no mercado, também por meio de corretora em
até 15 (quinze) dias corridos após o recebimento do bônus complementar.
i) critério para fixação do preço de aquisição ou exercício
O valor da ação para compra, descritas no item acima, será o valor de mercado na cotação do
dia. As transações serão feitas individualmente pelos diretores por meio de uma corretora.
j) critério para fixação do prazo de exercício
Não se aplica, pois o Plano de Aquisição de Ações consiste em política de remuneração
complementar sem as características de stock option.
k) forma de liquidação
Não se aplica, pois o Plano de Aquisição de Ações consiste em política de remuneração
complementar sem as características de stock option.
l) restrições à transferência de ações
O atual plano de aquisições de ações da Eternit não prevê restrições à transferência de ações,
mas prevê que os diretores poderão negociar a venda conforme regra abaixo:
a. Após completar 3 (três) anos está liberada a negociação de 30%
b. Após completar 4 (quatro) anos está liberada a negociação de 30%
c. Após completar 5 (cinco) anos está liberada a negociação de 30%
d. 10% do total das ações ficarão retidos e só poderão ser negociados quando do
desligamento / aposentadoria do diretor.
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Vale ressaltar que os diretores ficam expostos ao risco da mesma forma que os demais
acionistas, com o agravante de que as alienações de suas ações só poderão ser feitas após o
seu período de carência descrito acima.
O total de ações de cada diretor ficará na CBLC ou no Itaú e apenas poderá ser negociado três
anos após a aquisição das ações e os diretores deverão respeitar as normas de negociação da
Instrução CVM 358 e do manual de divulgação e uso de informações e política de negociação
dos valores mobiliários da Eternit.
m) critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração
ou extinção do plano
O Conselho de Administração delegou ao Comitê de RH a operacionalização do mesmo.
Portanto, o plano pode ser alterado, suspenso ou extinto pelo Conselho de Administração.
n) efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos
previstos no plano de remuneração baseado em ações
Cabe a cada diretor decidir se ele negociará a venda das suas ações no momento da sua saída,
pelo fato das ações estarem em seu poder conforme descrito no item l. A partir do momento de
sua saída estas ações passam a fazer parte do free-float da Companhia.
Plano de Aquisição de Ações em vigor a partir do exercício social de 2012:
a) termos e condições gerais
Com o objetivo de incentivar a compra de ações, a Companhia estabeleceu um Plano de
Aquisição de Ações da Eternit para a Diretoria. Cada executivo assume o risco do investimento
realizado. Este plano foi aprovado em Reunião do Conselho de Administração em 22 de
fevereiro de 2006 e alterado em 18 de junho de 2012.
b) principais objetivos do plano
O plano de aquisição de ações da Eternit tem por objetivo atrair os diretores da Companhia a
se tornarem acionistas alinhando os interesses dos administradores aos interesses dos
acionistas da Companhia.
c) forma como o plano contribui para esses objetivos
Ao possibilitar que os diretores se tornem acionistas da Eternit, espera-se que estes tenham
fortes incentivos para comprometer-se efetivamente com a criação de valor e exerçam suas
funções de maneira a integrar-se aos interesses dos acionistas, aos objetivos sociais e aos
planos de crescimento da Companhia.
d) como o plano se insere na política de remuneração da Companhia
O Plano de Aquisições de ações da Eternit para a Diretoria em vigor insere-se na política de
focar a remuneração em componentes variáveis, atrelados ao desempenho individual do
executivo e da Companhia. O plano de aquisições visa compartilhar o risco e o resultado com a
diretoria. Conforme explicado no item 13.1 acima, a remuneração atrelada ao plano de
aquisições de ações está diretamente ligada a este alinhamento e interesses.
e) como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a curto,
médio e longo prazo
O Plano de Aquisição de Ações da Eternit representa a proporção de maior impacto na
remuneração, está totalmente alinhada aos interesses da companhia. O objetivo é fortalecer o
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compartilhamento dos riscos e resultados, recompensando a curto ou médio prazo, os
executivos pelas conquistas para a companhia, garantindo ao mesmo tempo sustentabilidade,
inovação e perenidade ao nosso negócio, que é um objetivo de longo prazo.
f) número máximo de ações abrangidas
O atual plano de aquisições de ações não prevê um número máximo de ações abrangidas.
g) número máximo de opções a serem outorgadas
Não se aplica, pois o Plano de Aquisição de Ações consiste em política de remuneração
complementar sem as características de stock option.
h) condições de aquisição de ações
De acordo com o plano de aquisições de ações da Eternit as condições são:
Os diretores, individualmente, poderão comprar ações da Eternit utilizando até 100% do valor
líquido da PLRE recebido. A compra poderá ser feita até 30 (trinta) dias corridos após o
recebimento do valor, na antecipação da PLRE (julho) e no recebimento da parcela que
complementa o valor total (janeiro). Cabe ressaltar que para a computação dos 30 (trinta) dias
corridos não será levado em conta o período de silêncio. As transações serão feitas por meio de
uma corretora.
Como incentivo, a Eternit concederá um bônus complementar a cada diretor, proporcional ao
valor investido do PLRE individual até o limite do valor líquido recebido. Este bônus
complementar será utilizado na sua totalidade para a aquisição de ações da Eternit no
mercado, também por meio de corretora em até 15 (quinze) dias corridos após o recebimento
do bônus complementar.
i) critério para fixação do preço de aquisição ou exercício
O valor da ação para compra, descritas no item acima, será o valor de mercado na cotação do
dia. As transações serão feitas individualmente pelos diretores por meio de uma corretora.
j) critério para fixação do prazo de exercício
Não se aplica, pois o Plano de Aquisição de Ações consiste em política de remuneração
complementar sem as características de stock option.
k) forma de liquidação
Não se aplica, pois o Plano de Aquisição de Ações consiste em política de remuneração
complementar sem as características de stock option.
l) restrições à transferência de ações
O atual plano de aquisições de ações da Eternit não prevê restrições à transferência de ações,
mas prevê que os diretores poderão negociar a venda conforme regra abaixo:
a. Após completar 3 (três) anos está liberada a negociação de 30%
b. Após completar 4 (quatro) anos está liberada a negociação de 30%
c. Após completar 5 (cinco) anos está liberada a negociação de 30%
d. 10% do total das ações ficarão retidos e só poderão ser negociados quando do
desligamento / aposentadoria do diretor.
Vale ressaltar que os diretores ficam expostos ao risco da mesma forma que os demais
acionistas, com o agravante de que as alienações de suas ações só poderão ser feitas após o
seu período de carência descrito acima.
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O total de ações de cada diretor ficará na CBLC ou no Itaú e apenas poderá ser negociado três
anos após a aquisição das ações e os diretores deverão respeitar as normas de negociação da
Instrução CVM 358 e do manual de divulgação e uso de informações e política de negociação
dos valores mobiliários da Eternit.
m) critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração
ou extinção do plano
O Conselho de Administração delegou ao Comitê de RH a operacionalização do mesmo.
Portanto, o plano pode ser alterado, suspenso ou extinto pelo Conselho de Administração.
n) efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos
previstos no plano de remuneração baseado em ações
Cabe a cada diretor decidir se ele negociará a venda das suas ações no momento da sua saída,
pelo fato das ações estarem em seu poder conforme descrito no item l. A partir do momento de
sua saída estas ações passam a fazer parte do free-float da Companhia.
13.5 Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no
Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas,
emitidos pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades
controladas ou sob controle comum, por meio dos conselhos de administração, da
diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, na data de
encerramento do último exercício social.
O capital social da Eternit era composto de 179.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem
valor escritural. Em 31 de dezembro de 2014, os administradores detinham:

Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Diretoria
Totais

31/12/2014
Ações Ordinárias
Total de Ações
458.866
0,26%
458.866
0,26%
29.124
0,02%
29.124
0,02%
2.121.148
1,18%
2.121.148
1,18%
2.609.138
1,46%
2.609.138
1,46%

13.6 Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3
últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de
administração e da diretoria estatutária:
Bônus Complementar*

Conselho de
Administração

2012
2013
2014
Previsão para 2015
* Valores expressos em milhares de reais.

-

Conselho
Consultivo
-

Diretoria
Estatutária
1.037
3.093
1.517
1.755

Total
1.037
3.093
1.517
1.755
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13.7 Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria
estatutária ao final do último exercício social:
Não aplicável. A Companhia não tem um plano de stock-option.
13.8 Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração
baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatuária, nos
últimos 3 exercícios sociais:
Não aplicável. A Companhia não tem um plano de stock-option.
13.9 Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados
divulgados nos itens 13.6 a 13.8, tal como a explicação do método de precificação do
valor das ações e das opções:
O Diretor que não investir a sua PLRE em ações da Eternit não fará jus ao bônus complementar
do atual plano.
No que tange aos demais itens, a Companhia entende que as informações prestadas são
suficientes para o entendimento da operacionalidade Plano.
13.10 Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do
conselho de administração e aos diretores estatutários:
2014
Número de Membros
Nome do plano

Quantidade
de
administradores que reúnem
as
condições
para
se
aposentar
Condições para se aposentar
antecipadamente

Valor
atualizado
das
contribuições acumuladas no
plano de previdência até o
encerramento
do
último
exercício social, descontada a
parcela
relativa
a
contribuições
feitas

Conselho de
Administração
6,00
Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Diretoria
5,75
- Bradesco Vida e Previdência
São
Bernardo
Previdenciária

Associação

- 2 para aposentadoria normal
- Bradesco Vida e Previdência (55
anos de idade, 10 anos de
empresa e término do vínculo
empregatício)
- São Bernardo (55 anos de idade,
5 anos de empresa e término do
vínculo empregatício)
R$ 5.708.354,70
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2014
diretamente
pelos
administradores
Valor total acumulado das
contribuições
realizadas
durante o último exercício
social, descontada a parcela
relativa a contribuições feitas
diretamente
pelos
administradores
Se
há
possibilidade
de
resgate antecipado e quais as
condições

Conselho de
Administração

Diretoria

Não se aplica

R$ 88.927,44

Não se aplica

Duas situações:
1ª - No desligamento, antes de
atingir as condições mínimas para
aposentadoria
normal
ou
antecipada
Bradesco Vida e Previdência – o
colaborador desligado resgata a
totalidade das suas contribuições.
Com relação às contribuições
realizadas
pela
empresa,
o
colaborador pode resgatar entre
30% e 90% desde que tenha no
mínimo 3 anos de empresa e para
cada ano a mais trabalhado é
acrescido 10 p.p. até atingir o
limite de 90%.
São
Bernardo
Associação
Previdenciária – o colaborador
desligado resgata a totalidade das
suas contribuições. A partir de 3
anos de empresa, o colaborador
desligado
resgata
30%
das
contribuições
realizadas
pela
empresa, com 4 anos leva 40% e
com 5 anos ou mais leva 50% do
valor
das
contribuições
da
empresa. Este é o percentual
máximo.
2ª – Especificamente, no plano do
Bradesco, podem ser realizados os
resgates da conta básica do
participante.
Porem
existe
a
penalidade, de perda do valor
proporcional
das
contribuições
efetuadas pela empresa.
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13.11 Em forma de tabela, indicar, para os últimos 3 exercícios sociais, em relação ao
conselho de administração, à diretoria estatutária e ao conselho fiscal:
2012 ***
Número de Membros
Valor da maior remuneração anual individual *
Valor da menor remuneração anual individual
Valor médio de remuneração anual individual

2013 ***
Número de Membros
Valor da maior remuneração anual
individual *
Valor da menor remuneração anual
individual**
Valor médio de remuneração anual
individual****

Conselho de
Administração
7,00
350
246
261

Conselho
Consultivo **
2,75
116
116
117

Diretoria
Estatuária **
6,75
3.000
1.200
1.768

Conselho de
Administração
6,75

Conselho
Fiscal
2,75

Conselho
Consultivo
0,75

Diretoria
Estatuária
5,75

441

39

37

4.222

312

33

37

1.456

338

38

37

2.269

* O membro exerceu sua função durante os 12 meses
** Os valores apurados da menor remuneração foram apurados com a exclusão de membros
por exercerem período inferior a 12 meses nos respectivos cargos.
*** Valores expressos em milhares de reais, exceto número de membros.
**** O valor médio da remuneração é superior a maior, pois a instalação do CF deu-se a partir
da AGO de 2013, ocorrida em 17/04/2013. Conforme Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº 01/2014, o
montante da remuneração do Conselho Fiscal no ano de 2013 foi de R$ 105.000,00, e quando
dividimos este valor por 2,25 membros, obtemos um valor médio de remuneração igual a R$
47.000,00.
2014 ***
Número de Membros
Valor da maior remuneração anual
individual *
Valor da menor remuneração anual
individual**
Valor médio de remuneração anual
individual

Conselho de
Administração
6,00

Conselho
Fiscal****
3,00

Conselho
Consultivo
0,00

Diretoria
Estatuária
5,75

417

94

-

2.597

313

88

-

1.354

337

98

-

1.675

* O membro exerceu sua função durante os 12 meses
** Os valores apurados da menor remuneração foram apurados com a exclusão de membros
por exercerem período inferior a 12 meses nos respectivos cargos.
*** Valores expressos em milhares de reais, exceto número de membros.
****O valor médio da remuneração é superior ao da maior, pois houve requerimento de
licença ao cargo de conselheiro fiscal titular com substituição pelo seu suplente em
16/07/2014.
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13.12 Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos
que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores
em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais as
consequências financeiras para o emissor.
Não aplicável.
13.13 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da
remuneração total de cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente a
membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal
que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme
definido pelas regras contábeis que tratam deste assunto.
Não aplicável.
13.14 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no
resultado do emissor como remuneração de membros do conselho de administração,
da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer
razão que não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de
consultoria ou assessoria prestados.
Não aplicável.
13.15 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e
de controladas do emissor, como remuneração de membros do conselho de
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados
por órgão, especificando a que títulos tais valores foram atribuídos a tais indivíduos.
Na controlada SAMA S.A. Minerações Associadas foram reconhecidos no resultado os seguintes
valores, para a diretoria. Os valores estão expressos em milhares de reais.
Salários
Benefícios diretos e indiretos
Encargos sociais (INSS e FGTS)
Total da remuneração fixa
Participação nos resultados – PLRE
Bônus complementar a título de PLRE
Encargos sociais (INSS e FGTS)
Total da remuneração variável
Previdência Privada
Total

2012
1.094
76
360
1.530
830
151
51
1.032
134
2.696

2013
885
47
305
1.237
674
674
1.348
158
2.743

2014
843
88
310
1.241
406
154
560
1.801

13.16 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevante
a) Encargos sociais – INSS e FGTS
A Companhia tinha como prática não computar os encargos sociais (INSS e FGTS) na
remuneração global da administração. Desta forma, até o exercício social de 2011, os valores
aprovados em Assembleia Geral Ordinária não contemplam tais valores.
Face a orientação de inserir os referidos valores no item 13.2 deste FR, conforme Oficio
Circular/CVM/SEP/N.º 03/2012, de 09/05/2012, a Companhia passou a inserir tais valores.
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Desta forma, os valores aprovados em AGO de 12 de abril de 2012 e a proposta para os
exercícios sociais seguintes já contemplam os encargos sociais.
b) Média anual do número de membros da administração
De acordo com o Ofício Circular/CVM/SEP/N.º 02/2015, de 26/02/2015, a evidenciação da
média anual do número de membros da administração separado por órgão, descritos nos itens
13.2, 13.3 e 13.11, está no quadro abaixo.

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média Anual

2012
2013
2014
2015
Nº de Membros do Conselho de Administração
7
7
6
6
7
7
6
6
7
7
6
6
7
7
6
7
7
7
6
7
7
7
6
7
7
7
6
7
7
7
6
7
7
7
6
7
7
6
6
7
7
6
6
7
7
6
6
7
84
81
72
81
7,00
6,75
6,00
6,75

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média Anual

2012
2013
2014
2015
Número de Membros do Conselho
Consultivo
2
3
0
0
2
3
0
0
2
3
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
33
9
0
0
2,75
0,75
0,00
0,00

2012
2013
2014
2015
Nº de Membros da Diretoria
7
6
5
6
7
6
5
6
7
6
5
6
7
6
6
6
7
6
6
6
7
6
6
6
7
6
6
6
7
6
6
6
7
6
6
6
6
5
6
6
6
5
6
6
6
5
6
6
81
69
69
72
6,75
5,75
5,75
6,00

2012

2013

2014

2015

Número de Membros do Conselho Fiscal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00

0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
27
2,25

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3,00

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3,00
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