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Relatório da Administração 
 
 

Senhores Acionistas, 
 
A Administração da Cristal Pigmentos do Brasil S.A. (a “Companhia”) submete à 
apreciação de V. Sas. o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras 
acompanhadas de Parecer dos Auditores Independentes referentes ao Exercício 
Social de 2014.

Cenário Econômico 

O ritmo de crescimento da economia brasileira em 2014 foi lento. O fraco 
desempenho de alguns setores da economia não inibiu a trajetória de alta da inflação, 
que encerrou o ano acima da meta de 4,5% estabelecida pelo governo federal. No 
acumulado de 12 meses, a inflação oficial apontada pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 6,56%. Diante da situação, o Comitê de Política 
Monetária do Banco Central decidiu elevar a taxa básica de juros, que foi reajustada 
para 11,75% - o maior juro em três anos. (fonte: Canal Rural, 14 de Janeiro de 2015, 
Kellen Severo / São Paulo). 
 
No mercado de câmbio, o dólar foi uma das grandes mudanças no cenário 
econômico. Em janeiro de 2014, a moeda americana estava cotada em R$ 2,42. Em 
junho caiu para R$ 2,20 e a partir de setembro iniciou a trajetória de forte alta. Em 
dezembro, alcançou sua maior cotação, chegando a R$ 2,70. O ano encerrou com 
valorização de 13% para o dólar frente ao real. A moeda americana está em um dos 
mais altos patamares em quase dez anos e as previsões apontam para mais 
valorização em 2015. (fonte: Canal Rural, 14 de Janeiro de 2015, Kellen Severo / São 
Paulo). 

Desempenho da Companhia
 
O volume de vendas do Dióxido de Titânio no trimestre findo em dezembro continuou 
refletindo uma recuperação dos negócios iniciada a partir de agosto. Esta 
recuperação era esperada pelo fato deste período representar a alta temporada da 
indústria de tintas. A estratégia de posicionar os preços em nível competitivo foi 
mantida de forma a se priorizar o crescimento do volume e proteção de nossa 
participação no mercado. Este quarto trimestre apresentou o maior volume trimestral 
vendido do ano no Brasil, apresentando um crescimento de 3% sobre o terceiro 
trimestre do ano corrente e de 28% sobre o quarto trimestre de 2013.  As exportações 
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no trimestre atingiram o mesmo volume do trimestre anterior e 25% inferior ao quarto 
trimestre de 2013, no entanto, este comportamento decepcionante é reflexo da 
situação econômica da Argentina e Venezuela. Considerando a somatória de 
mercado doméstico e exportação, o volume total de Dióxido de Titânio vendido em
2014 apresentou uma queda de 2% em relação ao de 2013.
 
Como o mercado de Dióxido de Titânio é extremamente dependente do mercado de 
tintas à jusante, vale analisar as informações deste segmento em paralelo. Os 
números de estimativa final fornecidos pela ABRAFATI - Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Tintas - apontam para um recuo de 2,5% das vendas em 2014 no 
segmento. Esta retração ocorreu principalmente pela performance muito ruim da 
indústria automobilística, impactando numa diminuição de 16% na venda de tintas 
para este segmento. No caso das tintas decorativas, a venda de tintas para o 
consumidor final para reformas domésticas foi também influenciada de maneira 
negativa pela retração do varejo.
 
O nível de concorrência no período permaneceu muito intenso com movimento 
generalizado de redução dos preços seguindo tendência global, situação esta 
agravada pela liberação da nova cota de importação de 40.000 toneladas do Dióxido 
de Titânio com alíquota do imposto reduzida de 12% para 2%.  O mercado continuou 
apresentando excesso de oferta de produto em relação à sua demanda.
 
 
Mineração
 
Com relação aos minérios produzidos na Paraíba, a venda em volume cresceu 41,4% 
no quarto trimestre de 2014 quando comparada com a do respectivo trimestre do ano 
anterior. O mercado externo foi o grande diferencial quando comparamos as vendas 
nestes dois últimos anos e respondeu por 46,7% do volume neste trimestre, enquanto 
no mesmo período 2013 não exportamos nenhum volume. Quanto ao mix de 
produtos, observamos aumento significativo do volume vendido de Ilmenita, 
principalmente, ao exportado para fábrica do próprio grupo Cristal na França; já o 
volume de vendas de Zirconita apresentou uma retração de 22,8% quando 
comparada com a do respectivo trimestre do ano anterior, reflexo da queda na 
disponibilidade de produto devido à redução dos níveis de estoque, remanescente de 
2013, assim como da redução do volume de produção. 
  
Quanto aos preços dos principais minérios, quando comparamos os atuais do quarto 
trimestre com os do mesmo período em 2013, a Zirconita apresentou-se estável, 
enquanto o Rutilo manteve-se sob pressão para uma maior redução. No geral, 
acompanhamos o mercado internacional destas commodities e buscamos manter 
uma posição competitiva e de proteção aos nossos negócios. 

Mercado de Capitais

Concluído o processo de grupamento de ações na razão de 100/1, aprovado na AGE 
em 19 de dezembro de 2014, modificando a redação do art. 5º do Estatuto Social:  
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“Artigo 5º: O capital social subscrito e integralizado é de R$ 162.504.983,90 (cento e 
sessenta e dois milhões, quinhentos e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e 
noventa centavos), dividido em  23.214.998 (vinte e três milhões, duzentas e quatorze 
mil, novecentas e noventa e oito) ações, das seguintes espécies e classes: I -
8.126.719 (oito milhões, cento e vinte e seis mil, setecentas e dezenove) ações 
ordinárias; II – 15.088.279 (quinze milhões, oitenta e oito mil, duzentas e setenta e 
nove) ações preferenciais, sendo: a) 9.873.790 (nove milhões, oitocentas e setenta e 
três mil, setecentas e noventa) ações preferenciais classe "A"; e b) 5.214.449 (cinco 
milhões, duzentas e quatorze mil, quatrocentas e quarenta e nove) ações 
preferenciais classe "B". 
  
Parágrafo único: A Companhia poderá, em acréscimo ao capital emitido, aumentar o 
capital social, independentemente de reforma estatutária, até o limite de 90.000.000 
(noventa milhões) de ações, ordinárias ou preferenciais, podendo emitir ações sem 
observar proporcionalidade em relação às anteriormente emitidas, não sendo 
aplicável o disposto no artigo 9º quando se tratar de emissão pública de ações. 
 
As ações da Companhia negociadas na BM&FB em 29 de dezembro de 2014 
possuem as seguintes quantidades e valores: TIBR3 volume 812.671,900 ON valor 
R$ 0,15, TIBR5 volume 987.379,000 Pref. “A” valor R$ 0,06 e TIBR6 volume 
521.448,900 Pref. “B” valor R$ 0,06. 
 
 
Prestação de Outros Serviços pelos Auditores Independentes  
 
A política de contratação de serviços junto aos auditores independentes da 
Companhia não se conflita ou se relaciona com os serviços específicos de auditoria 
externa, os quais preservam sua independência, em observância aos princípios de 
auditoria internacionalmente aceitos.  
 
Os serviços contratados junto aos auditores independentes em 2014, que não se 
enquadram como relacionados à auditoria externa, referem-se a revisões tributárias e 
representaram cerca de 18,11% dos honorários totais de trabalhos relacionados à 
auditoria externa. 
 
Na contratação desses serviços, as políticas adotadas pela Companhia se 
fundamentam nos princípios que preservam a independência do auditor. Esses 
princípios consistem, de acordo com os padrões internacionalmente aceitos, em: (a) o 
auditor não deve auditar o seu próprio trabalho; (b) o auditor não deve exercer função 
de gerência no seu cliente, e (c) o auditor não deve representar legalmente os 
interesses de seus clientes.
 
A EY declarou que a prestação dos serviços foi feita em estrita observância das 
normas contábeis que tratam da independência dos auditores independentes em 
trabalhos de auditoria e não representaram situação que poderiam afetar a 
independência e a objetividade do desempenho dos serviços de auditoria externa 
pela Ernst & Young. 
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Resultado do Exercício 

A receita líquida em 2014 da Controladora reduziu 5,02% (2,53% consolidado) em 
relação à receita líquida do exercício anterior devido principalmente à diminuição do 
preço médio de venda por tonelada em moeda local do pigmento, que foi de 4,12%, 
enquanto que no setor de mineração o preço médio da Zirconita aumentou apenas 
1% quando comparado com o preço médio do ano de 2013. Adicionalmente, a 
Companhia obteve um redução no volume de vendas de Dióxido de Titânio em 0,8%. 
Em relação a Zirconita, obtivemos um incremento de 12,8 % no volume de venda, 
quando comparado com o do ano de 2013. 
 
Os custos de produção por tonelada de pigmento, em moeda corrente, foram 4,72% 
superiores aos do exercício anterior. Isso se deve ao nível de produção do período, 
que foi 9,71% menor quando comparado ao trimestre do mesmo período do exercício 
anterior e ao aumento dos custos controláveis. 
 
Com relação à mineração, a alteração dos critérios utilizados para a determinação da 
vida útil estimada e para cálculo da depreciação atendendo a Lei 11.638 de 28 de 
dezembro de 2007, levou a Companhia a reconhecer em 2010 o valor de R$ 17.625 
mil referente à aceleração da depreciação dos itens do seu ativo imobilizado, de 
acordo com a utilização das taxas de depreciação globalmente aceitas e aprovadas 
pelo grupo interno de engenharia de produção. Em 2014 a depreciação foi de R$ 
27.152 mil (R$ 30.240 mil em 2013).
 
A Companhia apurou provisão de Impairment com base no seu valor justo para a sua 
Unidade de Ácido Sulfúrico, paralisada desde dezembro de 2008, em função de não 
haver perspectivas de reativação. O efeito dessa provisão gerou uma despesa de R$ 
10.038 mil no resultado de 2010.
 
Em 2001, o Governo do Estado da Bahia instituiu o Programa de Desenvolvimento 
Industrial e de Integração Econômica do Estado da Bahia - DESENVOLVE, Lei n° 
7.980, através do qual a Companhia recebeu incentivo de dilação do prazo de até 72 
meses para pagamento do ICMS, o que exceder o montante de R$ 801, gerado em 
razão de novos investimentos, com prazo de 12 anos para fruição do benefício. No 
ano de 2014, as parcelas dilatadas foram pagas antecipadamente e o respectivo 
desconto, no montante de R$ 5.252, foi registrado como conta redutora da respectiva 
despesa de ICMS no resultado do exercício. Houve antecipações no montante de R$ 
1.279 no exercício de 2014. 
 
A Companhia possui ainda, fundamentada no Laudo Constitutivo nº. 0062/2008 de 20 
de maio de 2008, da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, 
o direito à redução de imposto de renda sobre o lucro da exploração oriundo da 
fabricação de Dióxido de Titânio, considerando uma capacidade instalada de 70.000 
t/ano. O prazo deste incentivo é de 10 anos, vigente até o ano calendário de 2017. O 
benefício foi concedido levando em consideração a modernização da planta da 
Companhia.  
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A Controladora reverteu o saldo de imposto diferido ativo no montante de R$ 26.737 
em 31 de dezembro de 2014, considerando que as atuais previsões de expectativa de 
realização futura não demonstram lucro tributável em prazo adequado para suportar 
referidos créditos.
 
Em virtude do exposto nos parágrafos acima, o resultado da Companhia, que em 
2013 foi de lucro de R$ 11.514 mil, passou a um prejuízo de R$ 51.613 mil no ano de 
2014.
 
Distribuição de Resultados 
 
Em dezembro de 2014 a companhia possui um saldo de dividendos a pagar referente 
ao exercício de 2013 no valor de R$ 5.672.
 

Investimentos 
 
Os investimentos no imobilizado em 2014 somaram R$ 22.411 mil na controladora 
(2013, R$ 8.275 mil) e R$ 25.018 mil no consolidado (2013, R$ 10.171), 
concentrando-se principalmente em investimentos na Bahia, focando as áreas de 
meio ambiente, segurança, confiabilidade, automação e eficiência do processo, 
resultando no aumento da produtividade da unidade. 
 
Empréstimos e Financiamentos 
 
Os empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2014 montam R$ 38.640
mil e R$ 39.250 mil, controladora e consolidado, respectivamente. Em 31 de 
dezembro de 2013 era da ordem de R$ 3.542 mil e R$ 3.550, controladora e 
consolidado respectivamente. 

Recursos Humanos 

O quadro de empregados da controladora conta com 408 empregados diretos (393 no 
ano de 2013) incluindo os empregados da área Comercial lotados no Escritório de 
Vendas em São Paulo. No consolidado a Companhia totalizou em 2014, 562 
empregados diretos (553 no ano de 2013). Adicionalmente a companhia apresenta 
baixos índices de “turn-over” no seu quadro de empregados, em 2014 no consolidado 
este índice foi de 0,60% (0,65% em 2013). 

A política adotada pela Cristal posiciona a remuneração na mediana dos mercados 
onde atua. Frequentes participações em grupos de pesquisa garantem a efetividade 
das práticas de remuneração, identificando tendências e posicionando de forma 
adequada às mesmas. Adicionalmente, a empresa oferece incentivos financeiros 
alinhados com as principais práticas de mercado. Entre os principais benefícios estão: 
Participação nos Lucros, Previdência Privada, Auxilio Educação, Assistência Médica, 
Assistência Odontológica, Programa Qualidade de Vida, dentre outros. 
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As atividades presentes no Programa de Qualidade de Vida propiciaram o 
reconhecimento da empresa como a única organização de médio porte a ganhar o 
prêmio de boas práticas em qualidade de vida em 2014, segundo critérios da 
Organização Mundial de Saúde, em evento promovido pela Associação Brasileira de 
Qualidade de Vida. 

Em 2014 os treinamentos destacaram-se pela priorização para a capacitação técnica, 
melhoria do desempenho em segurança, saúde e meio ambiente, além de 
atendimento das necessidades de atualização frente às constantes atualizações de 
legislação nas áreas fiscal e de segurança. Considerando a totalidade de homens / 
horas trabalhadas em 2014, 4,28% dessas horas foram direcionadas para 
treinamento, colocando a Cristal Pigmentos do Brasil entre as melhores práticas 
encontradas nos mercados europeu e americano.
 
Com foco na preparação das pessoas para atendimento às demandas existentes na 
área de gestão foram investidas 3.600 horas em programas diversos, cujo destaque 
foi a realização do Programa de Desenvolvimento de Líderes, Aventuras Mil, com a 
participação de 78 líderes e profissionais seniores no seminário outdoor ocorrido em 2 
dias, no qual temas de gestão e trabalho em times foram customizados 
especialmente para esse evento.
 
No desenvolvimento dos profissionais com foco em segurança, saúde e meio 
ambiente foram realizadas 11.300 horas de treinamento, com especial atenção para 
as atividades de resposta a emergência, nas quais foram bastante trabalhados temas 
relacionados a combate a incêndio, primeiro socorros e resgate técnico vertical.
 
Para as ações voltadas para o aprimoramento técnico dos empregados, investiu-se 
4.600 horas em treinamento , sobressaindo-se a realização de 2 edições em 2014 do 
seminário interno de engenharia Tech Exchange, nas quais foram trabalhados temas 
relativos à gestão de processos orientados para inovação, desafios na busca da 
produtividade e gestão de ativos com foco em resultado. 
 
Balanço Social 2014
 
Após ser reconhecida como a melhor empresa para trabalhar no Brasil, no segmento 
Químico e Petroquímico, pela edição de 2013 do Guia Você S/A – As Melhores 
Empresas para Você Trabalhar (Editora Abril), a Cristal Pigmentos do Brasil foi 
escolhida em 2014 como exemplo de Boas Práticas em Gestão de Qualidade de Vida 
realizado pela ABQV – Associação Brasileira de Qualidade de Vida.  
 
No relacionamento com as comunidades, foi dada continuidade ao Programa 
Educação para o Milênio, criado em 2010 em parceria com Secretaria de Educação 
do Município de Camaçari (BA). Em 2014 o projeto teve como parceiro o Ponto de 
Cultura de Camaçari, apoiando a formação de crianças, jovens e adultos da 
comunidade de Arembepe. Foram desenvolvidas as seguintes atividades: palestras 
sobre ética e cidadania, primeiros socorros, educação ambiental e elaboração de 
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projetos de captação de patrocínio; aulas de informática básica (30 alunos); aulas 
de violão (30 alunos) e aulas de inglês básico (60 alunos). 

Na área de saúde e bem-estar para a comunidade, a Cristal desenvolve, desde 
março de 2013, o Projeto Melhor Idade na localidade de Areias. O projeto foi 
elaborado para abranger toda a população acima de 40 anos da localidade, mas a 
aderência tem sido 100% do público feminino. A aceitação foi tão grande que 
começaram a participar também filhas e amigas das senhoras, mesmo aquelas que 
estão fora da faixa etária inicialmente proposta, totalizando 60 mulheres, entre 24 e
78 anos, as quais iniciaram no projeto buscando objetivos como perda de peso, 
saúde, melhora do equilíbrio, tratamento e controle de doenças crônicas, melhora 
da funcionalidade nas atividades da vida diária, socialização, entre outros. 
Periodicamente são aferidas a circunferência da cintura e a pressão arterial das 
participantes, com o objetivo de acompanhar a evolução das mesmas. Em quase dois 
anos de projeto, pode-se verificar grandes avanços. Em 2014, o projeto contou 
também com palestras de nutricionista, médica, fisioterapeuta e educadores físico. 
Entre resultados mais relevantes há o de alunas que já reduziram até 35 quilos no 
peso corporal, ou que diminuíram a dosagem de medicamento para pressão arterial, 
bem como aquelas que já não sentem dores articulares e/ou que adotaram um estilo 
de vida mais saudável. 
 
Há 7 anos o Clube de Leitura da Cristal contribui para o despertar da leitura entre
crianças e adolescentes das comunidades de Areias, Jauá e Arembepe.  Em 2014 o 
Clube registrou um total de 17.289 presenças em 411 encontros. Se compararmos 
com 2013, houve um crescimento de 39% nas presenças, apesar do número de 
encontros ter diminuído devido à quantidade de greves em algumas instituições 
onde funciona o clube. O Clube de Leitura da Cristal atua em três vertentes: a) nas 
atividades de leitura desenvolvidas nas sedes do Clube; b) nas escolas públicas com 
as quais tem parceria; c) na formação de professores. Conta com uma programação 
diversificada, incluindo sessões de contação de histórias e atividades culturais e de 
letramento (exibição de filmes, música, leitura livre, oficinas de escrita, desenho e 
pintura; apresentação de peça teatral, entre outras). Da mesma forma que acontece 
desde o início das atividades do Clube, em 2014 os alunos foram provocados a 
pensar nas questões ambientais através de atividades desenvolvidas juntamente com 
o monitor do Clube. Nesse ano, os bonecos do teatro de fantoches foram produzidos 
a partir da reciclagem de caixas de leite e suco.   
 
A Cristal acredita fortemente na força do esporte para melhorar a qualidade de vida 
das pessoas, contribuindo para todo o ambiente social. Por isso em 2014 a empresa 
continuou estimulando, apoiando e patrocinando diversas iniciativas de esporte nas 
comunidades através das aulas de Capoeira (em parceria com o Associação Abolição 
Capoeira, em que participam 710 alunos de Areias, Arembepe e Abrantes) e Hapkido 
(em parceria com a Federação Baiana de Hapkido, são beneficiadas 150 crianças das 
comunidades de Areias, Arembepe e Jauá, além de filhos de funcionários do 
Condomínio Parque de Interlagos). 
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Criado pela Cristal com o objetivo de apoiar pescadores localizados na Estrada do 
Coco a aumentarem a produtividade, o Projeto Amigo Pescador realizou em 2014 
ações voltadas para as colônias Z-57 (sede em Buraquinho) e Z-14 (sede em 
Arembepe). Na parceria com a Z-57, a Cristal continuou publicando anúncios 
mensais na revista de maior circulação na região, totalizando 6 anúncios no ano, 
divulgando a peixaria da Colônia – que foi reformada pela empresa no início do 
projeto Amigo Pescador. Ainda em 2014 a Cristal patrocinou as manifestações 
culturais realizadas pelos pescadores de Buraquinho, Busca Vida e Jauá, além de 
liberar uma verba para que os pescadores pudessem fazer a manutenção no motor 
do barco da Associação.  

Atenção especial também é dada aos programas de comunicação com as 
comunidades vizinhas à fábrica baiana, através de reuniões e participação em 
conselhos comunitários, além do programa de visitação Portas Abertas e da linha 
gratuita 0800. Em 2014, o Programa Portas Abertas levou à fábrica 351 visitantes de 
diversas regiões de Camaçari, Salvador e outros estados. Foram 20 visitas no ano, 
quando os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto a atuação da 
Cristal nas áreas ambiental, social e de processo industrial. Todas essas iniciativas 
em parceria com a comunidade realizadas na Bahia estão em conformidade com as 
condicionantes da licença de operação da fábrica.  
 
A seguir estão relacionados os principais projetos realizados pela subsidiária Cristal 
Mineração do Brasil Ltda., na Paraíba.
 
Destaca-se que em setembro de 2014, após auditoria do órgão certificador, os 
sistemas de gestão da subsidiária mantiveram o certificado da ISO 9001 versão 2008, 
ISO 14001 versão 2004 e na OHSAS 18001 versão 2007. Além disso, o Sistema de 
Gestão de Responsabilidade Social, com base na NBR 16001 versão 2004, que foi 
implementado em maio de 2013, também foi auditado e mantido, em novembro de 
2014. 

O Programa Portas Abertas também acontece na mina, com o objetivo de 
estabelecer um relacionamento transparente com empregados, familiares e 
comunidades. Na mina, o programa de visitação teve início em 1995 e já envolveu 
mais de 6.660 pessoas. O público alvo são estudantes e professores de escolas e 
faculdades, grupos das comunidades do entorno e família dos empregados. 
 
O Programa de Educação Ambiental é realizado na Base de Pesquisas Ambientais da 
mina, onde alunos e professores recebem informações sobre preservação do meio 
ambiente, conhecem na prática a fauna e flora local e percorrem trilhas ecológicas. 
Desde 1996, quando o programa foi iniciado, 8.372 estudantes e 698 professores já 
visitaram a área de proteção ambiental.
 
O Programa de Recomposição de Áreas Mineradas garantiu, em 2014, o plantio de 
68.796 mudas (totalizando 1.443.435 desde o início do programa). Com isso foram 
recuperados no ano 18,50 hectares, completando um total de 485,24 hectares 
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recompostos. Dez famílias da zona rural do município de Mataraca são diretamente 
envolvidas na produção de mudas nativas, atividade que promove geração de renda.
Essas famílias em 2014 foram responsáveis por mais de 83% da quantidade de mudas 
demandada pelo programa.
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