PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
de 23 de abril de 2014.

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 relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2013, a saber: balanço patrimonial, demonstrações do resultado, demonstrações do
valor adicionado, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstrações do
fluxo de caixa, notas explicativas, acompanhados do Relatório da Administração e do
parecer dos Auditores Independentes, documentos estes publicados no Valor Econômico
em 17 de março de 2014 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 18 de março de
2014;

•

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 2013;

•

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 2014.

1. Apreciação, discussão e deliberação das contas dos administradores e das
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2013, a saber: balanço patrimonial, demonstrações do resultado, demonstrações
do valor adicionado, demonstrações das mutações do patrimônio líquido,
demonstrações do fluxo de caixa, notas explicativas, acompanhados do Relatório da
Administração e do parecer dos Auditores Independentes, documentos estes
publicados no Valor Econômico em 17 de março de 2014 e no Diário Oficial do Estado
de São Paulo em 18 de março de 2014.
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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 está em funcionamento em função da
instalação do conselho fiscal, os documentos da administração acima identificados, encontramse 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
em 17 de março de 2014 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 18 de março de 2014.
Ainda, o Formulário de demonstrações financeiras padronizadas - DFP foi arquivado no sistema
IPE da CVM em 17 de março de 2014, sendo o Relatório de Auditoria emitido pelos auditores
independentes e o Parecer do Conselho Fiscal integrados ao DFP tendo sido esse último
arquivado no sistema IPE da CVM, em 12 de março de 2014, 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 do
Conselhos de Administração 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 2013, 2012 e 2011 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, 2013, 2012 e 2011.
Em 2012 e 2013, a joint-venture entre Eternit e Colceramica (“Colceramica”), empresa das
Organizações Corona S.A., denominada “Companhia Sulamericana de Cerâmica”, recebeu
aportes dos sócios para a construção da fábrica de louças sanitárias.
Com os investimentos realizados ao longo dos últimos anos e devido à ausência de
investimentos por parte dos seus concorrentes, a Eternit capturou rapidamente toda a
demanda extra que surgiu no mercado brasileiro de coberturas de fibrocimento. A aquisição da
Tégula consolidou a Eternit como a maior e mais diversificada indústria de coberturas do país.
Portanto, como resultado destes investimentos, a Companhia encerrou a primeira fase do seu
Plano de Expansão e Diversificação com um ano de antecedência, ou seja, dobrou o seu
faturamento bruto de R$ 500 milhões para R$ 1 bilhão. Com uma rede de distribuição com
mais de 16 mil pontos de revenda, uma logística eficiente e a força da marca, a Eternit se
credencia para ser uma das maiores indústrias de materiais de construção do país. Esta é a
segunda fase do Programa Estruturado de Expansão e Diversificação.
O primeiro passo desta segunda fase foi a aquisição de um terreno de 400 mil metros
quadrados no Porto de Pecém, no estado do Ceará, para a construção da unidade
multiprodutos da Eternit, sua 12ª unidade. O primeiro investimento neste complexo industrial é
a construção da fábrica de louças sanitárias, por meio da joint-venture (JV), controlada em
conjunto, com a Colceramica, ocupando cerca de 100 mil metros quadrados do terreno. As
obras já foram, praticamente, concluídas e os equipamentos industriais passam por testes para
posterior inauguração da fábrica. A participação societária é de 60% da Eternit e 40% da
Colceramica e a CSC contou com financiamentos do Banco do Nordeste, na ordem de 60% para
o plano de investimentos.
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O segundo passo desta segunda fase foi a 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, sua 13ª unidade. A implementação será a curto e médio prazos com
investimentos previstos na ordem de R$ 40 milhões para 2014, os quais a Companhia usará,
preferencialmente, recursos de terceiros.
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 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 sua 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:
2013

Capital próprio
Capital de terceiros
Total

R$
506.129
327.503
833.632

Consolidado - R$ mil
2012
%
R$
%
60,7
479.534
59,2
39,3
330.586
40,8
100,0
810.120
100,0

2011
R$
%
438.106
63,3
253.829
36,7
691.935
100,0

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:
•

•
•

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;
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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 do 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
alavancar o capital de giro da controlada SAMA. Em 2012, apenas 9,9% do ativo total da
Companhia estavam financiados por instituições financeiras.
Exercício de 2011
Na comparação de 2010 para 2011, o capital próprio do Eternit aumentou em R$ 25.617 mil,
correspondendo à constituição de reservas de lucros no valor R$ 25.617 mil, já incluso a
constituição de reserva para investimento no valor de R$ 15.899 mil. Já o capital de terceiros
não apresentou alterações significativas na comparação do mesmo período.
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Em 31 de dezembro de 2011 o capital de terceiros era composto por 64,3% com liquidação a
curto prazo e 35,7% a longo prazo. A leve alteração nos compromissos a curto prazo se deve a
captação de recursos através da linha de créditos Financiamento à Importação – Finimp, pela
Eternit.
O endividamento com instituições financeiras (capital oneroso) aumentou de R$ 23.934 mil em
2010 para R$ 48.445 mil, em 31 de dezembro de 2011, em função da obtenção de recursos
para alavancar o capital de giro da controlada SAMA, por meio de adiantamentos de contrato
de exportação – ACE. Em 2011, apenas 7,0% 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 2013 era de 15,25% 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 14,9% em 2013, 28,9% em 2012 e 27,1% em 2011.
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 investimentos realizados
na 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 substancialmente 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.
Na comparação de 2011 para 2010 houve uma redução, de 32,4% para 27,1%, na capacidade
de liquidação dos seus compromissos em função da aquisição de ativos imobilizados, adquiridos
substancialmente com recursos próprios, no valor de R$ 46.356 mil.
Os compromissos com instituições financeiras (financiamento oneroso) eram de R$ 82.680 mil
em 2013, R$ 79.946 mil em 2012 e R$ 48.444 mil em 2011, representando 16,3% do
Patrimônio Líquido em 2013, 16,7% em 2012 e 11,1% em 2011.
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
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Para administrar o capital de giro, as necessidades de recursos financeiros, bem como os
investimentos em ativos não circulantes, o Grupo Eternit capta recursos com operações de
Adiantamento de Contrato Exportação – ACE (por intermédio da sua controlada SAMA), e
financiamentos obtidos com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES.
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
2013
2012
2011
16.926
39.955
56.881

9.091
26.319
20.429
55.839

4.199
36.354
40.553

25.799
82.680

24.107
79.946

7.891
48.444

O Grupo Eternit possui contratos de empréstimos, os quais possuem cláusulas restritivas não
financeiras pelos quais estão em conformidade em 31 de dezembro de 2013. Não há
subordinação imposta 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. FINAME 2 ao 9, objetivando a aquisição de máquinas e equipamentos destinados
à atividade operacional, pela taxa de juros de 4,5% a 9,2% a.a., vencíveis de 54
a 60 meses. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2013, a
controladora captou FINAME 10 ao 27 pela taxa de juros de 2,5% a 3,5% a.a.,
vencíveis de 5 até 48 meses. Os FINAMES 2 e 3 foram totalmente liquidados no
exercício de 2013.
b. FINIMP 2 e 4 para aquisição de máquinas e equipamentos destinados à atividade
operacional, pela taxa de juros de 2,84% a 4,4% a.a., vencíveis em até 24
meses. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2013, a controladora
captou FINIMP 5 pela taxa de juros de 2,944% a.a., FINIMP 6 pela taxa de juros
de 2,936% a.a. e FINIMP 7 pela taxa de juros de 3,56% a.a., vencíveis em até
36 meses. São financiamentos captados em dólar norte-americano, convertidos e
atualizados à taxa de câmbio PTAX. O FINIMP 2 foi totalmente liquidado em
dezembro de 2013.
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c. A controlada Precon captou FINAME 1 e 2 para aquisição de máquinas e
equipamentos destinados à operação com taxas de 5,5% e 8,7% a.a., vencíveis
em 48 meses. Em 2012, captou financiamentos para capital de giro e aquisição
de máquinas e equipamentos pela taxa de 10% a.a., vencíveis em até 84 meses.
d. A controlada Tégula iniciou a captação de FINIMP Itaú e Banco do Brasil para
aquisição de máquinas e equipamentos destinados à operação pela taxa de juros
de 3,65% + libor de 0,2193% à 0,8597% a.a., vencíveis de 36 a 60 meses. São
financiamentos captados em dólares norte-americano/euro, convertidos e
atualizados à taxa de câmbio PTAX. Durante o exercício findo em 31 de
dezembro de 2013, captou novo FINIMP pela taxa de juros de 3,65% + libor de
0,65% a.a., vencíveis em até 36 meses.
e. A controlada SAMA captou FINAME para aquisição de veículos (caminhões) com
taxa de 2,65% a.a. + TJLP à 7,7% a.a., vencíveis de 48 a 60 meses.
Em 31 de dezembro de 2013, todas as obrigações especificadas nos contratos acima
foram cumpridas.

(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$ 2,2836 e
atualizados pela taxa corrente de R$ 2,3420 referente a 31/12/13. A taxa de captação
- PRIME média é de 3,25% ao ano, sendo tais adiantamentos, pelas características da
transação, vencíveis em até 360 dias. A Companhia é avalista em R$ 14.521 mil de
parte das operações de ACE da controlada SAMA, cujo valor era R$ 39.955 mil.

(c) Adiantamento de Contrato de Cambio – ACC
Os adiantamentos de contrato de câmbio – ACC, os quais foram captados para
alavancar o capital de giro da controlada SAMA, eram vencíveis em 360 dias e foram
liquidados com as exportações no exercício de 2013.
O fluxo de pagamento para os próximos exercícios é:

Anos
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total

Consolidado - R$ mil
2013
2012
2011
40.553
55.839
2.978
54.200
13.756
1.936
20.344
5.471
2.977
6.161
3.513
1.210
1.367
766
82.680
79.946
48.444

A Companhia tem por prática distribuir dividendos e
trimestralmente, considerando a seguinte destinação do lucro:

juros

sobre

capital

próprio
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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;

V.

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;

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%)

31/12/13
102.256 100,0%

(-) Retenção de lucros
Lucro a ser distribuído

(19.697) (19,3%) (29.275) (25,9%) (15.899) (16,4%)
71.577 70,0% 71.577 63,1% 71.576 73,6%

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

31/12/12
113.004 100,0%

31/12/11
97.193 100,0%

(2)

-

-

-

-

-

(754)

(0,7%)

(852)

(0,8%)

-

-

(5.113)
(5.113)

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

(5.650)
(5.650)

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

(4.859)
(4.859)

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

48.851

47,8%

47.509

42,0%

47.956

49,3%

22.726

22,2%

24.068

21,1%

23.620

24,3%

71.577

70,0%

71.577

63,1%

71.576

73,6%

h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

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)
102.256

(44.798)
113.004

(10,8)
0,0
(9,5)

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, devido ao
aumento na demanda por fibrocimento e mineral crisotila e, uma política comercial
adequada. As vendas para o mercado externo apresentaram retração em função de um
menor volume de vendas, principalmente devido ao volume vendido e não embarcado
de crisotila, que foram compensadas parcialmente devido à aumentos de preços e à
valorização do dólar frente ao real.
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•

Custo dos produtos vendidos: O custo dos produtos vendidos variou 13,0% quando
comparado a 2012, em função da elevação nos custos de produção e mineração por
conta do aumento de movimentação de rochas (relação estéril minério).

•

Despesas com vendas: A variação de 3,1% se deve principalmente por conta de
maiores gastos com comissões devido ao aumento de preço, direito de uso de solo
(royalties) por conta do acréscimo do faturamento da controlada SAMA.

•

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
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)
(111.144)
2.249
(8.867)
(239.025)

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

16,4
24,3
(83,7)
(33,5)
24,1

157.358

131.140

20,0

(44.263)
113.095

(33.947)
97.193

30,4
0,0
16,4

•

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
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
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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 30,4% devido a 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
Remuneração da Administração
Resultado financeiro, líquido
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
2011
2010
1.071.780
991.302
(251.542)
(232.557)
820.238
758.745
(496.455)
(432.219)
323.783
326.526

Variação
%
8,1
8,2
8,1
14,9
(0,8)

(97.294)
(84.119)
(11.727)
13.839
(13.342)
(192.643)

(88.403)
(89.683)
(11.628)
9.724
(13.152)
(193.142)

10,1
(6,2)
(0,1)
42,3
1,4
(0,3)

131.140

133.384

(1,7)

(33.947)
97.193

(31.300)
1
102.085

8,5
0,0
(4,8)

•

Receita líquida de vendas: Apresentou variação de 8,1% em comparação com o ano
anterior, devido ao aumento no volume das vendas de telhas de concreto, fibrocimento
e louças sanitárias além da recuperação de preços em alguns segmentos.

•

Custo dos produtos vendidos: O custo dos produtos vendidos variou 14,9% quando
comparado a 2010, em função dos aumentos do custo de produção de fibrocimento e
telhas de concretos, sendo o custo de extração o principal destaque principalmente a
relação estéril minério.
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•

•

Despesas com vendas: A variação de 10,1% se deve principalmente por conta de
despesas de marketing para lançamentos de novos produtos, aluguel do imóvel onde se
encontra o showroom, frota de vans que expõem as linhas de louças e metais sanitários
e despesas de patrocínio nas programações do quadro “Construindo um Sonho” do SBT.
Também contribuíram para a evolução nesta rubrica as despesas com comissão em face
do acréscimo do faturamento.
Despesas gerais e administrativas: Redução de 6,2% em relação ao ano de 2010, em
função da forte gestão no controle das despesas administrativas. Cabe ressaltar que em
2010 houve um bônus extra para todos os colaboradores, em função do atingimento
antecipado da meta de R$ 1 bilhão de faturamento bruto, além do bônus pago de
acordo com o plano de incentivo de aquisição de ações da Companhia, por parte da
diretoria.

•

Resultado financeiro, líquido: Variação justificada, principalmente, pelo resultado
positivo das variações cambiais oriundas das vendas no mercado externo da controlada
SAMA.

•

Imposto de Renda e Contribuição Social: Variação de 8,5% 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
Total
Mineral Crisotila
Mercado Interno
Mercado Externo

2013
494.192
304.451
73.130
85.529
957.302

CONSOLIDADO - R$ mil
%
2012
%
52
460.095
51
32
294.395
32
7
75.674
8
9
77.153
9
100
906.317
100

2011
455.252
214.543
77.325
73.117
820.238

%
56
26
9
9
100

157.479
146.972
304.451

52
48
100

114.162
100.382
214.543

53
47
100

123.526
172.392
294.395

42
58
100

Fibrocimento: inclui a fabricação e venda de telhas e caixas d’água de fibrocimento no
mercado interno.
Mineral crisotila: inclui a extração e beneficiamento da fibra in natura e a venda para os
mercados interno e externo.
Telhas de concreto: inclui a fabricação e venda de telhas de concreto no mercado interno.
Outros produtos: inclui a fabricação e venda de componentes para soluções construtivas,
caixas d’água de polietileno e mármore sintético, além da revenda de telhas metálicas, filtros
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para tubulações de água, louças, assentos, metais sanitários e o portfólio de acessórios da
Tégula.
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 2013, as vendas atingiram 828,0 mil toneladas, 5,4% superior ao
mesmo período do ano anterior, em função, principalmente, da alta competitividade destes
produtos no segmento de coberturas.
Com uma capacidade anual de 1 milhão de toneladas, a Eternit manteve sua liderança no
mercado brasileiro de fibrocimento, em 2013, com participação de 31%.
Vendas de Fibrocimento (mil t)

859,3

2011

786,0

2012

828,0

2013

Mineral Crisotila
O ano de 2013 apresentou um a crescimento de 3,4% na comparação com 2012 em função da
sua estratégia de priorizar o abastecimento para o mercado interno e exportar o excedente.
Destaque para as vendas no mercado interno que compensaram a retração no mercado
externo, em função do não embarque de parte do volume vendido ao exterior no mês de
dezembro, devido a complexidade logística.
Vendas de Mineral Crisotila (mil t)*

296,7

303,5

162,5

151,9

134,2

151,6

121,9

2011

2012

2013

Mercado Interno

286,5

164,6

Mercado Externo

Total

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
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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:
2013
2012
2011
Ptax médio do ano – R$
2,16
1,95
1,67
Variação
10,3%
16,7%
-5,1%
Com uma capacidade anual de 300 mil toneladas, a SAMA manteve sua participação de 15%
no mercado mundial de crisotila.
Telhas de concreto
No ano de 2013 o volume vendido foi de 5.342 mil metros quadrados, 4,9% menor quando
comparado a 2012, em função de menores demandas no segmento de coberturas de alto
padrão. A Tégula dispõe de um portfólio com mais de 33 linhas de produtos, sendo as telhas de
concreto de maior representatividade.
Com uma capacidade anual de 10 milhões de metros quadrados, a Tégula manteve sua
liderança, no mercado brasileiro de telhas de concreto, em 2013, com participação de 30%.
Vendas de Telhas de Concreto (mil m²)

5.961

2011

5.617

5.342

2012

2013

Outros produtos
As louças sanitárias vêm se destacando no portfólio da Companhia, que se prepara para operar
sua fábrica no Estado do Ceará. A Eternit já tem posição de destaque no segmento de louças,
ultrapassando inclusive tradicionais players. Os demais produtos vendidos, porém numa escala
menor, são metais e assentos sanitários, telhas metálicas, dentre outros.
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.
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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).

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 (exemplos: freshfoil, coletor solar e 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.
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 através de uma “joint-venture” entre Eternit
S.A. (Eternit) e Colceramica (Colceramica) empresa das Organizações Corona S.A.,
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.
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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. Esta unidade industrial
contará com capacidade inicial de 1.500.000 peças/ano.
Esta é uma aliança estratégica para desenvolver conjuntamente o negócio de produção e
comercialização de louças sanitárias, onde a Colceramica 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 a 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.
A implementação da 13ª unidade do Grupo Eternit será realizada a curto e médio prazos com
investimentos previstos em ativos na ordem de R$ 40 milhões, os quais a Companhia usará,
preferencialmente, recursos de terceiros.
c) eventos ou operações não usuais
Não aplicável.
10.4 Mudanças significativas nas práticas contábeis – Ressalvas e ênfases no parecer
do auditor:
a) Mudanças significativas nas práticas contábeis
A Companhia apresenta abaixo as alterações e interpretações de normas existentes com
adoção inicial a partir de 1º de janeiro de 2013.
IFRS 10 – Demonstrações Financeiras Consolidadas
A Companhia adotou o IFRS 10 que estabelece princípios para a apresentação e preparação
das demonstrações financeiras consolidadas quando uma entidade controla uma ou mais
entidades. O IFRS 10 substitui as exigências de consolidação do SIC-12 Consolidação de
Entidades de Finalidade Específica e do IAS 27 Demonstrações Financeiras Consolidadas e
Separadas. A adoção desse IFRS não teve qualquer efeito relevante sobre os valores
reportados nas demonstrações financeiras do Grupo.
IFRS 11 - Acordos em conjunto
O IFRS 11 prevê uma reflexão mais realista de acordos em conjunto, centrando-se sobre os
direitos e obrigações do acordo, ao invés de sua forma jurídica. A norma aborda inconsistências
no tratamento de um acordo em conjunto, exigindo um único método para tratar em entidades
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controladas em conjunto, através da equivalência patrimonial. O IFRS 11 substitui o IAS 31
Empreendimentos Controlados em Conjunto e SIC-13 Entidades Conjuntamente Controladas Contribuições Não Monetárias por Acionistas. O principal efeito decorrente da adoção do IFRS
11 é o fim da consolidação proporcional, fato que não afeta as demonstrações financeiras
consolidadas da Companhia. A adoção desse IFRS não teve qualquer efeito relevante sobre os
valores reportados nas demonstrações financeiras do Grupo.
IFRS 12 - Divulgações de Participações em Outras Entidades
O IFRS 12 é uma norma nova e abrangente sobre os requisitos de divulgação de todas as
formas de participações em outras entidades, incluindo as subsidiárias, empreendimentos
conjuntos, associadas e entidades estruturadas não consolidadas. A adoção desse IFRS não
teve qualquer efeito relevante sobre os valores reportados nas demonstrações financeiras do
Grupo.
IFRS 13 - Mensurações ao Valor Justo
Substitui e consolida todas as orientações e requerimentos relacionados à mensuração ao valor
justo contidos nos demais pronunciamentos das IFRS’s em um único pronunciamento. O IFRS
13 define valor justo e orienta como determinar o valor justo e os requerimentos de divulgação
relacionados à mensuração do valor justo. Entretanto, ela não introduz nenhum novo
requerimento nem alteração com relação aos itens que devem ser mensurados ao valor justo,
os quais permanecem nos pronunciamentos originais. A adoção desse IFRS não teve qualquer
efeito relevante sobre os valores reportados nas demonstrações financeiras do Grupo.
Alterações à IAS 1 - Apresentação das Demonstrações Financeiras
Introduz o requerimento de que os itens registrados em outros resultados abrangentes sejam
segregados e totalizados entre itens que são e os que não são posteriormente reclassificados
para lucros e perdas. A adoção desse IFRS não teve qualquer efeito relevante sobre os valores
reportados nas demonstrações financeiras do Grupo.
Alterações à IAS 16 - Imobilizado
Esta melhoria explica que as principais peças de reposição e equipamentos de prestação de
serviços que satisfazem a definição de imobilizado não fazem parte dos estoques. A adoção
dessa IAS não teve qualquer efeito relevante sobre os valores reportados nas demonstrações
financeiras do Grupo.
Alterações à IAS 19 - Benefícios aos Empregados
Eliminação do enfoque do corredor, sendo os ganhos ou as perdas atuariais reconhecidos como
outros resultados abrangentes para os planos de pensão e o resultado para os demais
benefícios de longo prazo, quando incorridos, entre outras alterações. O impacto da aplicação
da referida norma não teve efeito relevante sobre os valores anteriores reportados nas
demonstrações financeiras do Grupo.
IAS 27 - Demonstrações Financeiras Consolidadas e Individuais (Revisado em 2011)
Como consequência das recentes IFRS 10 e IFRS 12, o que permanece no IAS 27 restringe-se
à contabilização de subsidiárias, entidades de controle conjunto, e associadas em
demonstrações financeiras em separado. A adoção desse IFRS não teve qualquer efeito
relevante sobre os valores reportados nas demonstrações financeiras do Grupo.
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IAS 28 - (Revisada 2011) Investimentos em Coligadas e Entidades com Controle
Compartilhado.
Como consequência das recentes IFRS 10 e IFRS 12, o que permanece no IAS 28 restringe-se
à contabilização de subsidiárias, entidades de controle conjunto, e associadas em
demonstrações financeiras em separado. A adoção desse IFRS não teve qualquer efeito
relevante sobre os valores reportados nas demonstrações financeiras do Grupo.
A Companhia apresenta abaixo as alterações e interpretações de normas existentes com
adoção inicial a partir de 1º de janeiro de 2014.
IAS 32 Compensação entre Ativos Financeiros e Passivos Financeiros – Revisões da
IAS 32
Estas revisões explicam o significado de “atualmente tem o direito legalmente exequível de
compensar os valores reconhecidos”. As revisões também esclarecem a adoção dos critérios de
compensação da IAS 32 para os sistemas de liquidação (como os sistemas de câmaras de
liquidação) que aplicam mecanismos brutos de liquidação que não são simultâneos. Estas
revisões não deverão ter um impacto relevante sobre a posição financeira, desempenho ou
divulgações nas demonstrações financeiras do Grupo.
Entidades de Investimento (Revisões do IFRS 10, IFRS 12 e IAS 27)
As revisões fornecem uma exceção aos requisitos de consolidação para as entidades que
cumprem com a definição de entidade de investimento de acordo com o IFRS 10. Essa exceção
requer que as entidades de investimento registrem os investimentos em controladas pelos seus
valores justos no resultado. O Grupo não espera que essas revisões sejam relevantes para suas
demonstrações financeiras, uma vez que nenhuma de suas entidades se qualifica como
entidade de investimento.
IFRIC 21 Tributos
O IFRIC 21 clarifica quando uma entidade deve reconhecer um passivo para um tributo quando
o evento que gera o pagamento ocorre. Para um tributo que requer que seu pagamento se
origine em decorrência do atingimento de alguma métrica, a interpretação indica que nenhum
passivo deve ser reconhecido até que a métrica seja atingida. O Grupo não espera que o IFRIC
21 provoque um impacto relevante em suas demonstrações financeiras.
IAS 39 Renovação de Derivativos e Continuação de Contabilidade de Hedge
Essa revisão ameniza a descontinuação da contabilidade do hedge quando a renovação de um
derivativo designado como hedge atinge certos critérios. O Grupo não espera que essa revisão
provoque um impacto relevante em suas demonstrações financeiras.
A Companhia apresenta abaixo as alterações e interpretações de normas existentes com
adoção inicial a partir de 1º de janeiro de 2015.
IFRS 9 - Instrumentos Financeiros
Classificação e Mensuração encerra a primeira parte do projeto de substituição da “IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração”, essa nova norma utiliza uma
abordagem simples para determinar se um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado
ou valor justo, baseada na maneira pela qual uma entidade administra seus instrumentos
financeiros e o fluxo de caixa contratual característico dos ativos financeiros. O IFRS 9 exige a
adoção de apenas um método para determinação de perdas no valor recuperável de ativos. A
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Administração do Grupo avaliou os impactos do IFRS 9 e prevê que sua adoção não provocará
um impacto relevante nas demonstrações financeiras do Grupo.
b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
O Grupo pretende adotar as normas descritas nas notas explicativas no item acima quando elas
entrarem em vigor divulgando e reconhecendo os impactos nas demonstrações financeiras que
possam ocorrer quando da aplicação de tais adoções.
Considerando as atuais operações do Grupo e de suas controladas, a Administração não espera
que essas novas normas, interpretações e alterações tenham um efeito relevante sobre as
demonstrações financeiras a partir de sua adoção.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) ainda não editou os respectivos
pronunciamentos e modificações correlacionados às normas novas revisadas, apresentadas
anteriormente. Em decorrência do compromisso de o CPC e a CVM manterem atualizado o
conjunto de normas emitidas com base nas atualizações feitas pelo IASB, é esperado que esses
pronunciamentos e modificações sejam editados pelo CPC e aprovados pela CVM até a data de
sua aplicação obrigatória.
Não existem outras normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na
opinião da Administração, ter impacto relevante no resultado ou no patrimônio líquido
divulgado pelo Grupo.
c) Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
A administração informa que constam no último relatório de auditoria independente três
ênfases. A primeira é a cerca da avaliação dos investimentos em controladas, coligadas e
controladas em conjunto a qual é aplicado o método de equivalência patrimonial, segundo as
práticas contáveis adotadas no Brasil às demonstrações financeiras separadas, enquanto que
para fins de IFRS seria custo ou valor justo.
A segunda ênfase é referente à questão jurídica do amianto crisotila, onde os auditores
chamam a atenção para a nota explicativa 21e às demonstrações financeiras, 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, de 21 de junho de 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, de 26 de julho de 2007, do estado
de São Paulo, que 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 terceira ênfase é referente à Ações Civis Publicas, processos números 000210672.2013.5.02.0009 e 0002715-55.2013.5.02.0009, ajuizadas, respectivamente em 09 de
agosto de 2013 e 04 de outubro de 2013, pelo Ministério Publico do Trabalho do Estado de São
Paulo e pela Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto (ABREA) contra a Companhia, nas
quais são discutidas as condições do ambiente de trabalho na fabrica de Osasco, cujas
atividades foram encerradas em 1993. 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.
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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.
1. 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.
2. 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.
Não foram identificados indícios de redução do valor recuperável do ágio.
Controlada:
SAMA
Tégula

Consolidado
31/12/2013
16.559
3.436
19.995

31/12/2012
16.559
3.436
19.995

3. Vida útil dos bens do imobilizado
O Grupo possui controles eficazes sobre os bens do ativo imobilizado que possibilitam a
identificação de perdas e mudanças de estimativa de vida útil. Periodicamente são realizadas
as revisões dos valores recuperáveis e das estimativas de vida útil. 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.
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4.

Imposto de renda, contribuição social e outros impostos

O Grupo reconhece ativos e passivos diferidos com base nas diferenças entre o valor contábil
apresentado nas demonstrações financeiras e a base tributária dos ativos e passivos utilizando
as alíquotas em vigor. 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.
5.

Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas

O Grupo é parte de diversos processos judiciais e administrativos, como descrito na nota
explicativa nº 21. Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a
processos judiciais que representam perdas prováveis e estimadas com certo grau de
segurança. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis,
a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e
sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos consultores jurídicos. A
Administração do Grupo acredita que essas provisões para riscos estão corretamente
apresentadas nas demonstrações financeiras.
6.

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.
7.

Provisão para remonte da mina

A controlada SAMA segue o Programa para Recuperação de Área Degradada – PRAD e possui
provisão para potenciais passivos ambientais com base nas melhores estimativas de custos de
limpeza e de reparação. A controlada possui equipe de especialistas ambientais, para gerenciar
todas as fases de seus programas ambientais, e quando necessário utiliza ainda especialistas
externos.
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 e/ou do Conselho de Administração,
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.
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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 do auditor independente, os exames foram conduzidos de acordo
com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam:
(a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de
transações e os sistemas contábil e de controles internos da Companhia e de suas
controladas;
(b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os
valores e as informações contábeis divulgados; e
(c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas
pela Administração da Companhia e de suas controladas, bem como da apresentação
das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Na opinião do auditor independente, as demonstrações financeiras representam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
(controladora e consolidado) da Eternit S.A. e controladas em 31 de dezembro de 2013 e de
2012, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido (controladora), os
seus fluxos de caixa e os valores adicionados correspondentes aos exercícios findos naquelas
datas, de acordo com as normas internacionais de relatórios financeiros (IFRS) emitidas pelo
IASB e as práticas contábeis adotadas no Brasil.
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Eternit S.A. referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, apresentados para fins de comparação, foram auditadas por outros auditores
independentes que emitiram relatório de auditoria datado de 7 de março de 2012, sem
modificações.
Desta forma, não há deficiências e recomendações significativas sobre os controles internos
presentes no relatório do auditor independente.
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.
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.
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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 abalanço patrimonial.
b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.
Em 31 de dezembro de 2013, tramitavam contra o Grupo as seguintes ações, cujas
probabilidades de perda foram consideradas pelos consultores jurídicos como possíveis:
a) Ações civis públicas sobre questões de natureza ambiental e de saúde movidas pelos
Ministérios Público Estadual e Federal do Estado da Bahia, na Comarca de Vitória da
Conquista, bem como ação popular na Comarca de Poções com o mesmo objeto das
ações civis públicas mencionadas.
b) Ação civil pública consumerista no Estado do Rio de Janeiro e outra no Estado de
Pernambuco, com o objetivo de proibir a venda de produtos que contém mineral
crisotila naqueles Estados. A ação referente ao Estado do Rio de Janeiro foi julgada
improcedente enquanto que a de Pernambuco procedente. Ambas estão pendentes de
recurso, sendo que na ação civil pública do Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal daquele
Estado suspendeu o processo por entender que a matéria é de ordem constitucional
devendo, portanto, ser apreciada após o julgamento do Supremo Tribunal Federal.
c) Ação de Improbidade Administrativa em que se discutia questões relacionadas à
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM, bem como ação
anulatória e uma execução fiscal da mesma natureza.
d) Ação Civil Pública e uma Ação Popular, ambas relacionadas à alienação pelo Estado de
Goiás de uma área de terra onde se encontra a vila residencial da controlada SAMA.
e) Em 9 de agosto de 2013, o Ministério Público do Trabalho no Estado de São Paulo
ajuizou nova Ação Civil Pública (processo n° 0002106-72.2013.5.02.0009) contra a
Companhia, na qual é discutido o mesmo objeto da Ação Civil Pública, ajuizada em
2004. A ação foi distribuída à 9ª Vara do Trabalho de São Paulo. Embora os fatos e
objeto da antiga e atual ações sejam idênticos, nesta atual ação existem alguns
distintos pedidos, entre os quais o pleito ao pagamento de R$ 1 bilhão a título de danos
morais coletivos a ser depositado no Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
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Paralelamente, em 4 de outubro de 2013, a ABREA também ingressou com uma Ação
Civil Pública (processo n° 0002715-55.2013.5.02.0009) distribuída por dependência
perante a Vara do Trabalho de São Paulo, por tratar dos mesmos fatos questionados nas
ações acima.
A Companhia interpôs no STF uma reclamação (RCL), autuada sob o nº 16637, com
vistas a discutir a competência para julgamento das ações. Em 13 de dezembro de
2013, o STF, por meio de seu relator, suspendeu, em caráter liminar, as duas ações
civis públicas citadas acima e que tramitam na Justiça do Trabalho de São Paulo (SP)
contra a Eternit, bem como determinou a suspensão da eficácia das decisões já
emanadas nos autos até o julgamento final da Reclamação nº 16637, pelo STF.
Cumpre esclarecer que já havia sido ajuizada, em 2004, Ação Civil Pública pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo (processo n° 000.04.043.728-0), que versava
sobre os mesmos fatos e com o mesmo objeto da ação acima citada, em relação à
unidade de Osasco, cujas atividades encerraram-se em 1993.
A ação foi julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que por meio de
seus julgadores consideraram que a Eternit cumpria rigorosamente a legislação
referente à segurança e saúde dos funcionários, conforme determinado pela Lei Federal
9.055/95, Decreto 2.350/97 e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego. Em setembro de 2013, tornou definitiva a decisão favorável à Companhia.
Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2013, existiam outras reclamações trabalhistas,
processos cíveis, processos tributários, e administrativos contra o Grupo, para os quais os
consultores jurídicos classificaram com possibilidade de perda como possível, no montante
consolidado de R$ 9.714 (R$ 8.102 em 31 de dezembro de 2012), portanto, não foi registrada
nenhuma provisão, para essas reclamações e processos.
Por outro lado, quando necessário, o Grupo efetua depósitos judiciais não vinculados às
provisões para riscos, classificados em rubrica específica do ativo não circulante.
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.
Caso a Companhia venha a perder os R$ 9.714 mil referentes à natureza de processos
trabalhistas, processos cíveis, tributários e administrativos, tal valor afetará somente o
resultado do exercício, no respectivo valor. Considerando a data base de 31/12/2013, este
valor representa 9,5% do lucro líquido da Companhia.
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:
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i.

descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos
investimentos previstos

A previsão de investimentos para o ano de 2014 é cerca de R$ 109,9 milhões, sendo R$ 57,5
milhões para manutenção e atualização do parque industrial, R$ 40,0 milhões para a instalação
da unidade de pesquisa, desenvolvimento e produção de insumos para materiais de construção
na cidade de Manaus e R$ 12,4 milhões de aportes para a planta de louças sanitárias, no Porto
de Pecém (CE).
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.
Em 2011 os investimentos somaram R$ 46,4 milhões, uma redução de 50,1% em relação a
2010. Os mais relevantes foram o aumento da capacidade produtiva da Tégula na ordem de
60% e a aquisição de um de um terreno de 400 mil metros quadrados no Porto de Pecém, no
estado do Ceará, para a construção da unidade multiprodutos da Eternit, sua 12ª fábrica. O
primeiro investimento neste complexo industrial será a construção de uma fábrica de louças
sanitárias, através da Joint-Venture - JV com as Organizações Corona, multinacional
colombiana, conforme detalhado no item 10.3 (b) deste formulário de referência.
Consolidado - R$ mil
Administrativo
Informática
Manutenção
Segurança
Qualidade / Desenvolvimento
Produtividade
Fábrica de Louças
Futura Fábrica de Manaus
Totais

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
0
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

Consolidado - R$ mil
Administrativo
Informática
Manutenção
Segurança
Qualidade / Desenvolvimento
Produtividade
Fábrica de Louças
Totais

1T12
956
196
2.686
137
2
904
0
4.881

2T12
530
714
2.717
318
8
11.389
0
15.676

3T12
570
1.391
2.908
393
0
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
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Consolidado - R$ mil
Administrativo
Informática
Manutenção
Segurança
Qualidade / Desenvolvimento
Produtividade
Totais

1T11
515
715
1.787
768
482
3.810
8.077

2T11
548
480
2.513
740
1.143
5.265
10.689

3T11
1.711
991
5.284
193
745
6.404
15.330

4T11
1.784
1.580
3.425
545
747
4.179
12.260

Total
4.558
3.766
13.009
2.246
3.117
19.658
46.356

ii. fontes de financiamento dos investimentos
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. Em 2011 foi
obtido junto ao FINIMP recursos para aquisição de maquinas e equipamentos destinados às
suas operações, 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
No exercício de 2011, a Companhia provisionou R$ 5,8 milhões para reestruturação do projeto
Eterville que deverá ter foco em nova tecnologia.
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 iniciará a
instalação da unidade de pesquisa, desenvolvimento e produção de insumos e
materiais de construção na Cidade de Manaus, Amazonas, com previsão de operação
no início de 2015.
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 aplicado quanto 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 31.12.2013
R$ 102.256
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 2013)
Valor por ação: R$ 0,80
3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído
70,0%
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$ 80.523
R$ 71.577

Dividendos + JCP
Referente ao exercício de 2012
Referente ao exercício de 2011
Referente ao exercício de 2010

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

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 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 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 2013 – DIV/JCP
trimestre 2013 – DIV/JCP
trimestre 2013 – DIV/JCP
trimestre 2013 – JCP
trimestre 2013 – Dividendos

Data da declaração
17/04/2013
07/08/2013
23/10/2013
11/12/2013
12/03/2014

Data base acionária
29/04/2013
19/08/2013
04/11/2013
23/12/2013
24/03/2014

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 2013
1º trimestre
2º trimestre
3º trimestre
4º trimestre

Dividendos – R$
12.168
12.168
12.079
12.436

Juros sobre Capital Próprio – R$
5.726
5.726
5.816
5.458

b. Informar a data dos respectivos pagamentos
Exercício de 2012
1º trimestre
2º trimestre
3º trimestre
4º trimestre

Data de Pagamento
10/05/2013
28/08/2013
13/11/2013
02/04/2014

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
b. Dividendo e juros sobre capital próprio distribuídos nos 3 (três) exercícios
anteriores
Exercício
Lucro Líquido
Dividendos e JCP distribuídos
Valor em R$ por ação

2013
102.254
71.577
0,800

2012
113.004
71.577
0,800

2011
97.193
80.523
0,900

8. Havendo destinação de lucros à reserva legal
a. Identificar o montante destinado à reserva legal
R$ 5.113
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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.”
b. Informar se ele está sendo pago integralmente
Sim.
c. Informar o montante eventualmente retido
Não aplicável.
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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.
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;
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(...)”.
“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$ 5.113
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$ 19.697, o
qual irá compor parte do orçamento de capital.
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 – 2014
(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 23 de abril de 2014.
Fontes de Recursos
•

Retenção de lucros do exercício social de 2013

•

Geração de caixa e Financiamentos

19.697
90.203
_______
109.900

Aplicações
•

Investimentos no imobilizado

•

Projetos de novos investimentos

57.500
52.400
_______
109.900

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 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, Diretor e membros do conselho fiscal da Companhia:
a) Conselho de Administração
Os candidatos aos cargos de membro do Conselho de Administração serão eleitos e
empossados em 23 de abril de 2014 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 6 (seis) membros, permanecendo uma cadeira vaga.
A seguir, informações relativas aos candidatos indicados pela administração da Companhia
para o próximo mandato:

Nome

Idade

Profissão

CPF

Cargo Eletivo
a ser Ocupado

Sergio Alexandre Melleiro

86

Economista

006.166.138-49

Presidente do
Conselho de
Administração

Lírio Albino Parisotto

60

Empresário

057.653.581-87

Membro do
Conselho de
Administração

Luiz Barsi Filho

75

Consultor
Independente
de
Investimentos

006.541.838-72

Membro do
Conselho de
Administração

Luis Terepins

58

Empresário

913.274.318-15

Membro do
Conselho de
Administração

Marcelo Munhoz Auricchio

43

Industrial

064.279.098-19

Membro do
Conselho de
Administração

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

Idade

Profissão

CPF

Cargo Eletivo
a ser Ocupado

Benedito Carlos Dias da Silva

66

Engenheiro
Mecânico

431.272.238-20

Membro do
Conselho de
Administração

Outros Cargos ou
Funções
exercidos
Conselheiro Relator
dos Comitês de
Divulgação e
Responsabilidade
Socioambiental e
do Jurídico e
Membro do Comitê
de Planejamento
Estratégico

b) Conselho Fiscal
Os candidatos aos cargos de membro do Conselho Fiscal serão eleitos e empossados em 23 de
abril de 2014 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

Charles René Lebarbenchon

45

Advogado

769.387.609-00

André Eduardo Dantas

43

Advogado

114.748.808-86

Edson Carvalho de Oliveira
Filho

63

Administrador
de Empresas

421.734.775-87

Guilherme Affonso Ferreira

63

Empresário

762.604.298-00

Paulo Henrique Zukanovich
Funchal

43

Economista

205.351.308-05

Daniel Cupponi

46

Empresário

089.833.778-01

Cargo Eletivo
a ser Ocupado
Membro Titular
do Conselho
Fiscal
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 Controladoria e
Tesouraria
-

c) Conselho Consultivo
Não há Conselho Consultivo instalado. Os cargos permaneceram 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.
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.
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A Companhia não conta com comitês estatutários. Os comitês existentes na Companhia são de
assessoramento do Conselho de Administração e são indicados / eleitos por tal órgão de acordo
com seu regimento interno.
12.8. Em relação a cada um dos candidatos aos cargos dos administradores e do
Conselho Fiscal e:
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
Sergio Alexandre Melleiro, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade
nº 928.911-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 006.166.138-49, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. É formado em Economia pela Faculdade de
Economia, Finanças e Administração de São Paulo, em Direito pela Faculdade Metropolitanas
Unidas de São Paulo e em Contabilidade pelo Liceu Acadêmico de São Paulo. Atualmente ocupa
o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
Conselheiros Independentes
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
Medicina de Caxias do Sul e atualmente ocupa a posição de Presidente da Videolar, companhia
que se dedica à tradução, legendagem, autoração, masterização de filmes, música, informática,
fabricação e distribuição 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, de Vice-Presidente da Fundação Amazônia 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.

1

De acordo com a definição do regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA.
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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 atualmente ele
é Presidente da Fundação Bienal de São Paulo e membro dos conselhos de Administração da
EVEN Construtora e Incorporadora S.A., da AACD - Associação de Assistência à Crianças
Deficientes e do Instituto PROF. Atualmente ocupa o cargo de membro do Conselho de
Administração da Companhia. Além da Companhia, nenhuma das sociedades acima faz parte
do Grupo Eternit.
Benedito Carlos Dias da Silva, brasileiro, engenheiro mecânico, portador da carteira de
identidade nº 4.959.194 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 431.272.238-20, residente e
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. É formado em Engenharia
Mecânica pela Universidade Braz Cubas. Foi diretor industrial das empresas MWM Motores
Diesel Ltda. e WHB Automotive Ltda. e diretor superintendente da Forjas Brasileiras S.A. de
2001 a 2010, empresa brasileira de autopeças forjadas para montadoras do mercado nacional
e exportação. Atualmente é proprietário da BS Consultoria Ltda., empresa especializada de
consultoria em gestão industrial e ocupa o cargo de membro do Conselho de Administração da
Companhia. Além da Companhia, nenhuma das sociedades acima 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.
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 ocupa o cargo de membro do
Conselho de Administração da Companhia. Além da Companhia, o executivo não ocupa ou não
ocupou outros cargos de administração de companhias abertas no Brasil. Além da Companhia,
nenhuma das sociedades citadas 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.
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Conselho Fiscal
Titular
Charles René Lebarbenchon, brasileiro, viúvo, advogado, portador da carteira de identidade
RG nº 968.380 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob nº 769.387.609-00, residente e domiciliado na
Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. É formado em direito pela Universidade do
Vale do Itajaí com MBA e especialista (MBA) em direito tributário pela Fundação Getúlio
Vargas. Ele foi membro do Conselho Deliberativo e diretor de benefícios do Instituto de
Previdência OABPrev-SC e assistente da presidência da Centrais Elétricas de Santa Catarina –
CELESC, atuando junto à Secretaria do Conselho de Administração como interface entre o
Conselho de Administração e a Diretoria Executiva. Atualmente é sócio da Gasparino, Fabro,
Lebarbenchon, Roman, Sachet & Marchiori Advogados e desde abril de 2013 é membro titular
do Conselho Fiscal da Eternit. Além da Companhia, nenhuma das sociedades citada faz parte
do Grupo Eternit.
Edson Carvalho de Oliveira Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador
da carteira de identidade RG n. 3.294.072-60 e inscrito no CPF/MF sob o nº 421.734.775-87,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. É formado em
administração de empresas pela Universidade Federal da Bahia e Mestre em administração de
empresas pela Fundação Getúlio Vargas com extensão em finanças pela Anderson School of
Management – UCLA. Ele foi gerente de planejamento financeiro da Construtora Norberto
Odebrecht S. A. e diretor administrativo financeiro da Arby’s Brasil S. A. Atualmente é diretor
administrativo financeiro da Bahema Participações S. A e sócio e diretor de controle, risco e
compliance da Teorema Gestão de Ativos e desde abril de 2013 é membro titular 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 e
diretor de desenvolvimento de negócios da Elucid Group. Atualmente é business controller da
Arcadis Logos Engenharia e desde abril de 2013 é membro titular do Conselho Fiscal da Eternit.
Além da Companhia, nenhuma das sociedades acima faz parte do Grupo Eternit.
Suplentes
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 e
atualmente é membro do Conselho Fiscal da Tecnisa S. A., diretor comercial da Gasparino,
Fabro, Lebarbenchon, Roman, Sachet & Marchiori Advogados 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.
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Guilherme Affonso Ferreira, brasileiro, separado, engenheiro de produção, portador da
carteira de identidade R.G. n.º 4.405.163 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 762.604.29800, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. É formado em
Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com diploma em
Economia e Política pela Macalester College – Minneapolis/USA. Ele foi membro do Conselho de
Administração, de 2004 a 2010, e do Conselho Consultivo, de 2010 a abril de 2013, da Eternit
S.A. Atualmente é membro dos Conselhos de Administração das seguintes empresas: Grupo
Pão de Açúcar, Sul América S.A., Valid Soluções e Serv. Seg. Meios Pag. Ident. S.A., Ideiasnet
S.A., Arezzo Indústria e Comércio S.A., Gafisa S.A., Tavex Algodonera S.A. e Banco Indusval e
desde abril de 2013 é membro suplente do Conselho Fiscal da Eternit. Além da Companhia,
nenhuma das sociedades citada 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.
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
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.
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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 2015.
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.
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 para os 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 2:
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 a remuneração fixa e variável. A
remuneração fixa está na modalidade JETOM, 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,
vinculada a avaliação individual de cada membro no referido exercício social, 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.

2

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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Diretoria
Os membros da Diretoria estatutária fazem jus a 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
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 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 remuneração é apurada mensalmente, mas paga aos membros do Conselho Fiscal de forma
trimestral. O crédito em conta ocorre 10 (dez) dias após a reunião que emitir o parecer a cerca
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
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.
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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, 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
50,42%
100,00%
100,00%
51,89%

Remuneração Variável
49,58%
48,11%

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.
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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 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,
que 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 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.
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 exercícios social corrente da Administração:
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2011 *

Conselho de
Administração
7,00

Conselho
Consultivo
1,50

Diretoria
Estatutária
7,00

Número de Membros
REMUNERAÇÃO FIXA
Salário
523
108
3.372
Benefícios Diretos e Indiretos
18
Outros ***
105
22
1.167
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
Participação nos Resultados - PLRE
1.020
3.070
Bônus Complementar (política item 13.4**)
3.634
Outros ***
1.337
BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO
Benefício Pós-emprego
284
Total
1.648
130
12.882
* Valores expressos em milhares de reais, exceto número de membros.
** Remuneração com base no Plano de Aquisição de Ações para a Diretoria, a título de PLRE.
*** 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.

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.
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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

Conselho
Fiscal
3,00

Diretoria
Estatutária
5,75

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.

Previsto para 2014 *

Conselho de
Administração
6,75

Total

Número de Membros
15,50
REMUNERAÇÃO FIXA
Salário
1.091
206
4.116
5.413
Benefícios Diretos e Indiretos
321
321
Outros ***
218
41
1.515
1.774
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
Participação nos Resultados - PLRE
1.023
2.171
3.194
Bônus Complementar a título de PLRE **
2.135
2.135
Outros
BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO
Benefício Pós-emprego
359
359
Total
2.332
247
10.617
13.196
* 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 01/14, de 06/02/2014, a evidenciação da média
anual do número de membros da administração separado por órgão está no quadro abaixo.
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Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média Anual

2011
2012
2013
2014
Nº de Membros do Conselho de Administração
7
7
7
6
7
7
7
6
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
6
7
7
7
6
7
84
84
81
81
7,00
7,00
6,75
6,75

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

2011
2012
2013
2014
Número de Membros do Conselho
Consultivo
0
2
3
0
0
2
3
0
0
2
3
0
2
3
0
0
2
3
0
0
2
3
0
0
2
3
0
0
2
3
0
0
2
3
0
0
2
3
0
0
2
3
0
0
2
3
0
0
18
33
9
0
1,50
2,75
0,75
0,00

2011
2012
2013
2014
Nº de Membros da Diretoria
7
7
6
5
7
7
6
5
7
7
6
5
7
7
6
6
7
7
6
6
7
7
6
6
7
7
6
6
7
7
6
6
7
7
6
6
7
6
5
6
7
6
5
6
7
6
5
6
84
81
69
69
7,00
6,75
5,75
5,75
2011

2012

2013

2014

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

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

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
7,25
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - PLRE
Valor Mínimo Previsto
0
Valor Máximo Previsto
1.020
Valor Previsto caso as metas
1.020
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente
1.020
reconhecido no resultado do
último exercício social
BÔNUS COMPLEMENTAR**
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
2011 *

Conselho
Consultivo
1,50

Diretoria
Estatutária
7,00

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

0
3.070
3.070

0
4.090
4.090

Não se aplica

3.070

4.090

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

0
4.681
4.681

0
4.681
4.681

Não se aplica

4.681

4.681

Total
15,75
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* 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.
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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Previsto para 2014 *

Conselho de
Administração
Número de Membros
6,75
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
Valor Mínimo Previsto
0
Valor Máximo Previsto
1.023
Valor Previsto caso as metas
1.023
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido
1.023
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
2.171
2.171

0
3.194
3.194

Não se aplica

1.248

2.271

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

0
2.136
2.136

0
2.136
2.136

Não se aplica

1.212

1.212

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.
Ressalta-se que, a Participação nos Resultados por parte da diretoria está limitada a média de
9 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.
A Companhia paga em dinheiro a Participação nos Resultados e cada executivo pode ou não
investir o valor recebido em ações da Eternit. No caso de ter investido, o executivo receberá
um bônus complementar que levará em conta o montante de dividendos pagos mais a
valorização da ação no período, que obrigatoriamente deverá ser revertido em ações, caso a
variação seja negativa o valor mínimo do bônus adicional para compra de ações será zero. Esta
regra foi aplicada até o exercício social de 2011.
A partir do exercício 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, 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 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 título de PLRE, 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.
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:
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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
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 aplicável. 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.
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Como incentivo, a Eternit concederá 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 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 aplicável. O Plano de Aquisição de Ações consiste em política de remuneração
complementar sem as características de stock option.
k) forma de liquidação
Não aplicável. 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.
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 em reunião no dia 18 de junho de 2012 alterou este Plano,
aprovado em Reunião do Conselho de Administração em 22 de fevereiro de 2006, e 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.
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Plano de Aquisição de Ações que vigorou até o exercício de 2011:
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 ratificado em 07 de março 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
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 aplicável. 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 úteis após o
recebimento do valor, na antecipação da PLRE (julho) e no recebimento da parcela que
complementa o valor total (janeiro).
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Como incentivo, a Eternit concederá um bônus complementar a cada Diretor no valor líquido
igual a 3 (três) vezes a valorização em percentual da ação nos 12 meses anteriores (incluindo
os proventos pagos para efeito do cálculo da valorização anual), vezes o valor em reais
aplicado em ações da Eternit pelo respectivo Diretor. No caso da antecipação em julho, o
cálculo será a valorização de 01 de julho do ano anterior a 30 de junho. Já no pagamento
realizado em janeiro, o cálculo incluirá a valorização de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano
anterior. Este bônus complementar será utilizado na sua totalidade para a aquisição de ações
da Eternit no mercado, através de corretora.
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 aplicável. O Plano de Aquisição de Ações consiste em política de remuneração
complementar sem as características de stock option.
k) forma de liquidação
Não aplicável. 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 plano de aquisições de ações da Eternit não prevê restrições à transferência de ações, mas
prevê que os Diretores poderão negociar a venda de apenas 30% das ações por ano, após um
ano da compra das ações. 10% do total das ações ficarão sempre 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.
O total de ações de cada Diretor ficará na CBLC ou no Itaú e apenas poderá ser negociado um
ano após a aquisição das ações e os Diretores deverão respeitar as normas de negociação da
Instrução CVM 358.
m) critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração
ou extinção do plano
O Conselho de Administração em reunião no dia 22 de fevereiro de 2006 aprovou este plano e
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.
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O capital social da Eternit era composto de 89.500.000 ações ordinárias, nominativas e sem
valor escritural. Em 31 de dezembro de 2013, os administradores detinham:

Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Diretoria
Totais

31/12/2013
Ações Ordinárias
Total de Ações
12.409.522
13,87%
12.409.522
13,87%
9.062
0,01%
9.062
0,01%
995.283
1,11%
995.283
1,11%
13.413.867
14,99%
13.413.867
14,99%

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

2011
2012
2013
Previsão para 2014
* Valores expressos em milhares de reais.

-

Conselho
Consultivo
-

Diretoria
Estatutária
4.861
1.037
3.093
2.136

Total
4.861
1.037
3.093
2.136

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:
Cabe ressaltar que se houver desvalorização no valor das ações e os proventos pagos não
neutralizarem esta desvalorização no período em questão (item 13.4 h) não haveria bônus
complementar para a política que vigorou até o exercício social de 2011.
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.
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13.10 Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do
conselho de administração e aos diretores estatutários:
2013
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
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
6,75
Não se aplica

Diretoria
5,75
- Bradesco Vida e Previdência

Não se aplica

São
Bernardo
Associação
Previdenciária
- 2 para aposentadoria normal
- 2 para aposentadoria antecipada

Não se aplica

- Bradesco Vida e Previdência (55
anos de idade, 10 anos de
empresa e término do vínculo
empregatício)

Não se aplica

- São Bernardo (55 anos de idade,
5 anos de empresa e término do
vínculo empregatício)
R$ 6.298.763,44

Não se aplica

R$ 387.295,64

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
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2013

Conselho de
Administração

Diretoria
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.

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:
2011 ***
Número de Membros
Valor da maior remuneração anual individual *
Valor da menor remuneração anual individual
Valor médio de remuneração anual individual

2012 ***
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
319
222
235

Conselho
Consultivo **
1,50
52
52
69

Diretoria
Estatuária
7,00
2.977
1.321
1.780

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

58

Proposta da Administração

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
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.
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.
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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

2011
961
4
368
1.333
896
1.053
356
2.305
110
3.748

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

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 anexo, conforme Oficio
Circular/CVM/SEP/N.º 03/2012, de 09/05/2012, a Companhia passou a inserir tais valores.
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.
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