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DEFINIÇÕES 
 

NO CONTEÚDO DESTE PROSPECTO, AS DEFINIÇÕES LISTADAS NESTA SEÇÃO, SALVO 
SE OUTRO SENTIDO LHES FOR EXPRESSAMENTE ATRIBUÍDO NO TEXTO, 

TÊM O SEGUINTE SIGNIFICADO: 
 

1. TERMOS GERAIS 
 

BOVESPA Bolsa de Valores do Estado de São Paulo 

CBLC Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia 

CVM Comissão de Valores Mobiliários 

DEFAULT Descumprimento de obrigação.   No caso dos títulos, descumprimento de obrigação 
de pagar juros e/ou amortizações nas datas definidas na escritura de emissão. 

EMISSORA TÊXTIL RENAUX, na qualidade de emissora das debêntures objeto deste Prospecto. 

IGP ou IGP-M ÍNDICE GERAL DE PREÇOS-MERCADO divulgado pela Fundação Getúlio Vargas 

RATING Hierarquização de risco de default (não cumprimento das obrigações contratadas) 
associada aos títulos, através de uma nota emitida por agência especializada e 
acreditada. 

 

2. TERMOS ENCONTRADOS NO DOCUMENTO ANÁLISE DA QUALIDADE DO 
INVESTIMENTO NOS TÍTULOS DE EMISSÃO DE TÊXTIL RENAUX 

 
AMOSTRA DE 
LABORATÓRIO Corresponde ao conjunto de valores que se mede na análise de riscos, assumindo 

que o cenário de referência da economia, ou do comportamento da operação da 
emissora, tomem diferentes configurações no ciclo de vida dos títulos. 

CONTA DE RESERVA Conta que a TÊXTIL RENAUX se compromete a constituir para depositar recursos 
destinados à liquidação das amortizações dos títulos. 

DURATION Mostra o prazo médio no qual a totalidade dos recursos do investidor nos títulos 
ficou aplicada à taxa TRRe. 

ENCARGOS SOBRE 
O RESULTADO Custos de taxas de impostos incidentes sobre o resultado operacional da TÊXTIL 

RENAUX. 
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ENCARGOS SOBRE 
A RECEITA Custos de taxas de impostos incidentes sobre a receita operacional da TÊXTIL RENAUX. 

FATOR DE 
SEGURANÇA Índice medido na análise da capacidade de pagamento que a TÊXTIL RENAUX tem, relativamente 

às obrigações que assume com a emissão dos títulos.   Calcula-se relacionando a massa de recursos 
livres em giro na TÊXTIL RENAUX com a massa das obrigações com os títulos. 

FUNDING Termo da língua inglesa, que indica a forma segundo a qual uma empresa 
(empreendimento) estrutura sua equação de fundos, no conceito de fontes e usos de 
recursos financeiros na sua operação, ou implantação. 

PAYBACK Medido no conceito de payback-primário, indica, para o investidor nos títulos, em 
quanto tempo, recebendo os retornos conforme o fluxo esperado, ele somará o 
mesmo poder de compra que tinha quando fez o investimento. 

PRAZO MÉDIO 
DE RETENÇÃO 
DO INVESTIMENTO Indica, para o investidor nos títulos, considerando o recebimento dos retornos 

conforme o fluxo esperado, durante quanto tempo, em média, o seu investimento 
ficou imobilizado nos títulos. 

TAXA DE JUROS 
DE REFERÊNCIA ou 
TAXA DE JUROS 
IMPLÍCITA. Trata-se da taxa de juros denominada na emissão dos títulos, que deve ser paga 

mensalmente pela TÊXTIL RENAUX. 

TAXA DE DEVOLUÇÃO 
DOS RECURSOS 
DO INVESTIDOR 
NOS TÍTULOS Parcela mensal ou anual (conforme mostrado nos gráficos da AQI) de retorno do 

investimento, expressa proporcionalmente ao investimento.   O valor de cada retorno para 
cálculo da taxa é desagiado, para a data do investimento, à taxa de inflação prevista na AQI. 

TAXA DE RECUPERAÇÃO 
DA CAPACIDADE 
DE INVESTIMENTO 
DO INVESTIDOR 
NOS TÍTULOS Parcela mensal ou anual (conforme mostrado nos gráficos da AQI) de retorno do 

investimento, desagiada à taxa de retorno efetiva, expressa proporcionalmente ao 
investimento.   O valor de cada retorno para cálculo da taxa é, primeiro, desagiado, 
para a data do investimento, à taxa de inflação prevista na AQI. 
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TAXA DE RETORNO 
EFETIVA Renda média, expressa em taxa anual equivalente, efetiva acima do IGP-M, que 

receberá o investidor nos títulos, considerando o investimento na subscrição à vista 
e o retorno do investimento respeitando o fluxo de juros e amortizações previsto na 
escritura de emissão do título.   Para seu cálculo, consideram-se os valores esperados 
do fluxo de retorno desagiados à taxa de inflação para a data base do investimento. 

TAXA DE RETORNO 
NOMINAL Renda média, expressa em taxa anual equivalente, nominal em Reais, que receberá o 

investidor nos títulos, considerando o investimento na subscrição à vista e o 
retorno do investimento respeitando o fluxo de juros e amortizações previsto na 
escritura de emissão do título.   Para seu cálculo, consideram-se nominais em Reais 
os valores esperados do fluxo de retorno, levando em conta expectativa de evolução 
da taxa de inflação. 
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INFORMAÇÕES SOBRE A EMISSÃO PÚBLICA 
 

INSTRUÇÃO CVM Nº400/2003 
 

TÊXTIL RENAUX S.A. 
CNPJ/MF nº 82.982.075/0001-80 

Rua Centenário, 201 – CEP: 88351-020 
Cidade de Brusque, Estado de Santa Catarina 

 
Emissão pública de 40.000 (quarenta mil) debêntures escriturais, com valor nominal unitário na Data da Emissão 
de R$ 1.000,00 (um mil reais), não conversíveis em ações e subordinadas, relativas à 1a emissão, em uma única 
série, com valor de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais). A integralização será feita à vista no ato da 
subscrição, nos termos do disposto no item 4.8 da cláusula quarta da escritura de emissão, conforme 
deliberações da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 30 de setembro de 2004 e das Reuniões do 
Conselho de Administração realizadas em 30 de setembro de 2004, em 30 de novembro de 2004 e em 15 de 
dezembro de 2004, arquivadas na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, respectivamente, sob os nos 

20042683564, 20042683556, 20042989191 e 20043092527, as duas primeiras publicadas no Diário Oficial do 
Estado de Santa Catarina em 04 de outubro de 2004 e no Jornal Valor Econômico em 04 de outubro de 2004, a 
terceira publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 03 de dezembro de 2004 e no Jornal Valor 
Econômico em 03 de dezembro de 2004 e a última publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 
20 de dezembro de 2004 e no Jornal Valor Econômico em 20 de dezembro de 2004. 

“O registro da presente distribuição na CVM não implica, por parte da CVM, garantia da veracidade das 
informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da companhia emissora bem como sobre as 
debêntures a serem distribuídas.” 

 
“Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a companhia emissora e a distribuição em 
questão poderão ser obtidas junto ao Líder da distribuição e na CVM” 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
TÊXTIL RENAUX S.A. 
Paulo Renaux 
Diretor  de Relações com Investidores 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Unitas Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. 
João da Rocha Lima Júnior  Carlos Alberto da Rocha Lima 
Diretor     Diretor 
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Registro da presente emissão na Comissão de Valores Mobiliários - CVM: 
Número: CVM/SRE/DEB/2004/045 
Data: 28 de dezembro de 2004 



1. Composição do Capital Social – Posição conforme AGE/O de 29/03/2004- 
 

 
2. Características Básicas da Emissão 
 
Espécie Quantidade Preço da emissão -R$ Montante - 

R$ 
Debêntures 
Subordinadas 

40.000 1.000,00 40.000.000,00

  Custo máximo da distribuição 2.320.000,00
          . despesas com serviços na estruturação 720.000,00
          . despesas gerais com estruturação 400.000,00
          . despesas com serviços de colocação 1.200.000,00
  Montante líquido para a Companhia 37.680.000,00

 
3. Demonstrativo do Custo da Distribuição 
 
3.1. Despesas com Serviços na Estruturação: 
 

- Coordenadora - uma comissão de estruturação de R$ 324.000,00 acrescida do valor equivalente a 
0,90% incidente sobre o valor da emissão; 

- Rating – R$ 36.000,00 
 
3.2. Despesas Gerais Vinculadas com a Estruturação: 
 

- 0,3% sobre o volume da emissão, limitado a R$ 82.870,00 (100.000 UFIRS); 
- Assessorias – R$ 130.000,00, 
- Prospectos e registros – R$ 187.130,00. 

 
3.3. Despesas com Serviços de Colocação dos Títulos: 
 

- Coordenadora - uma comissão de colocação de 0,25% incidente sobre o total das colocações 
efetuadas; 

- Comissões – 1.000.000,00 
- Propaganda – R$ 100.000,00. 

VALOR
Quantidade % Quantidade % Quantidade % R$

MARLE S/A 0 0,00 3.058.801 27,78 3.058.801 18,28 959.635,50         
GILBERTO RENAUX 1.633.033 28,53 374.794 3,40 2.007.827 12,00 629.914,16         
BROOKLYN EMPREENDIMENTOS S/A 0 0,00 1.916.500 17,40 1.916.500 11,45 601.262,20         
PAULO RENAUX 1.469.534 25,67 307.150 2,79 1.776.684 10,62 557.397,83         
AMÉRICO FERNANDO RODRIGUES BRÉIA 656.235 11,46 620.248 5,63 1.276.483 7,63 400.470,12         
RUBENS CLAUDIO GIUZIO 0 0,00 1.182.500 10,74 1.182.500 7,07 370.984,90         
SAFRA SEGUROS 0 0,00 1.020.000 9,26 1.020.000 6,09 320.003,89         
TEENS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L 0 0,00 651.721 5,92 651.721 3,89 204.463,97         
SOC.C.BENEF.C.C.RENAUX 538.126 9,40 20.545 0,19 558.671 3,34 175.271,46         
TECIDOS MUARRE LTDA 345.177 6,03 176.806 1,61 521.983 3,12 163.761,36         
IRIS RENAUX PIRAGIBE 334.555 5,84 52.696 0,48 387.251 2,31 121.491,99         
INGO ARLINDO RENAUX 273.294 4,77 11.739 0,11 285.033 1,70 89.423,20           
VLADIMIR ESTANISLAU WALENDOWSKY 237.174 4,14 36.608 0,33 273.782 1,64 85.893,44           
BANCO SAFRA 0 0,00 200.000 1,82 200.000 1,19 62.745,86           
OUTROS 237.619 4,15 1.381.806 12,55 1.619.425 9,68 508.061,07         
TOTAL 5.724.747 100,00 11.011.914 100,00 16.736.661 100,00 5.250.780,94      

NOME
ORDINÁRIAS PREFERENCIAIS TOTAL GERAL
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3.4. Custo Unitário do Lançamento: 
 
Preço por Debênture - R$ Custo por Debênture - R$ Montante líquido - R$ 
1.000,00 58,00 942,00 

 
4. Condições e Prazo de Subscrição e Integralização 
 
4.1. A distribuição das Debêntures somente terá início após a expedição do Registro da Oferta pela CVM e da 
publicação do Anúncio de Início de Distribuição, conforme o artigo 54 da Instrução CVM nº 400/03. 
 
4.2. O prazo para distribuição das Debêntures será de 6 (seis) meses, contados a partir da data de publicação do 
Anúncio de Início de Distribuição. 
 
4.3. Nos termos do art. 30 da Instrução CVM nº 400/03 será admitida a distribuição parcial das Debêntures 
emitidas, sendo que a manutenção da oferta  está condicionada à subscrição e integralização, dentro do período 
legal de distribuição, de no mínimo 12.000 (doze mil) Debêntures, equivalentes ao montante de R$ 
12.000.000,00 (doze milhões de reais) considerado o valor nominal unitário na data da Emissão.  Caso não haja a 
subscrição e integralização da totalidade das Debêntures, o saldo remanescente será cancelado por ocasião do 
término do período de distribuição. 
 
4.4. O Investidor poderá, a seu critério, quando da assinatura do respectivo Boletim de Subscrição, condicionar 
sua adesão à distribuição (i) da totalidade das Debêntures ou (ii) de uma proporção ou quantidade mínima de 
Debêntures. Aplicar-se-ão ao aqui disposto as regras constantes dos parágrafos 1º e 2º do artigo 31 da Instrução 
CVM nº 400/03. 
 
4.4.1.No caso previsto na alínea (ii) do item 4.4 acima, o Investidor deverá, no momento da aceitação, indicar se, 
verificada a condição prevista, pretende receber a totalidade das Debêntures por ele subscritas ou quantidade 
equivalente à proporção entre o número de Debêntures efetivamente distribuídas e o número de Debêntures 
originalmente ofertadas, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em receber a 
totalidade das Debêntures por ele subscritas 
 
4.4.2. Para fins do disposto no item anterior, entende-se como Debêntures efetivamente distribuídas todas 
aquelas objeto de subscrição, inclusive aquelas sujeitas às condições previstas no item 4.4 acima. 
 
4.5. Considerando que a manutenção da oferta está condicionada à quantidade mínima de Debêntures subscritas e 
integralizadas, conforme previsto no item 4.3. acima, a aceitação da oferta será tomada pela Emissora como 
definitiva e irretratável somente após ser verificada a integralização da mencionada quantidade mínima de 
Debêntures, ressalvada a hipótese tratada no item seguinte. 
 
4.6. Caso o Investidor haja estabelecido condição para sua adesão à oferta, nos termos do disposto no item 4.4. 
acima, a aceitação da oferta somente será tomada pela Emissora como definitiva e irretratável após o implemento 
de tal condição, e desde que atingida a quantidade mínima de Debêntures integralizadas, definida no item 4.3.. 
 
4.7. Na hipótese de não se implementar a condição estabelecida pelo Investidor, na forma o item 4.4., ou não ser 
alcançada a quantidade mínima de Debêntures integralizadas necessária para manutenção da oferta, a Emissora 
devolverá ao Investidor a totalidade do valor eventualmente recebido no prazo de até 3 (três) dias úteis a contar 
da data da publicação do Anúncio de Encerramento da Distribuição. 
 
5. Contrato de Distribuição de Debêntures 
 
A COORDENADORA firmou contrato de colocação de Debêntures, em regime de melhores esforços, desta 
emissão, representando 40.000 títulos. 
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A COORDENADORA, para promover a colocação das Debêntures junto ao público, terá um prazo de 6 (seis) 
meses, contados a partir da data de publicação do anúncio de início de distribuição. 
 
Se, ao final do prazo mencionado no parágrafo anterior, as Debêntures objeto dos melhores esforços não tiverem 
sido totalmente colocadas, a COORDENADORA não se responsabilizará pela subscrição do saldo não colocado.  
 
Fica esclarecido que caso não haja distribuição total das Debêntures, o saldo remanescente será cancelado por 
ocasião do término do período de distribuição. 
 
A COORDENADORA atuará na colocação das Debêntures de forma exclusiva, não havendo a participação de 
outras instituições ou a formação de consórcios. 
 
A íntegra do “Contrato de Distribuição” encontra-se disponível para consulta ou cópia na sede da 
COORDENADORA e Líder da Distribuição na Avenida das Nações Unidas, 11.857 – cj. 111 - São Paulo – SP - 
CEP: 04578-000. 
 
6. Procedimento da Distribuição 
 
6.1. Colocação 
 
A distribuição das Debêntures será pública, com a intermediação da COORDENADORA, para colocação no 
mercado de balcão não organizado, para o público investidor em geral, sem qualquer restrição, não podendo ser 
efetuada a coleta de intenções de investimento e, nem o recebimento de reservas para subscrição ou aquisição de 
debêntures, conforme disposto nos artigos 44 e 45 da Instrução CVM 400/03. A distribuição será realizada em 
regime de melhores esforços, não havendo responsabilidade da COORDENADORA pela subscrição do saldo 
não colocado, o qual será cancelado após o encerramento do prazo legal de distribuição. É vedado à EMISSORA 
efetuar nova emissão de debêntures antes de serem colocadas todas as Debêntures desta emissão ou cancelado o 
saldo não colocado. 
 
O investimento nas Debêntures não é destinado e nem adequado a investidores que (i) necessitem de liquidez, 
tendo em vista a possibilidade de serem pequenas ou inexistentes as negociações das Debêntures no mercado 
secundário; e/ou (ii) não estejam dispostos a correr o risco de crédito de empresa do setor privado ou a 
volatilidade do mercado. O potencial investidor deve ler todo o conteúdo do Prospecto Definitivo da Oferta para 
fazer sua avaliação do investimento nas Debêntures da Emissora, em especial o capítulo referente a Fatores de 
Risco, não sendo recomendável esse investimento para aqueles que não estejam capacitados a compreender e 
assumir os seus riscos. 
 
Na hipótese de modificação na oferta das Debêntures, os investidores que já tiverem aderido à oferta serão 
comunicados por meio de carta com aviso de recebimento, no endereço informado no Boletim de Subscrição, a 
respeito da modificação efetuada, para que confirmem, por escrito, em correspondência endereçada ao Diretor de 
Relação com os Investidores, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento da comunicação, o interesse em 
manter a declaração de aceitação, presumida a manutenção em caso de silêncio. 
 
6.2. Negociação 
 
As Debêntures serão registradas para negociação no mercado secundário no Sistema BOVESPAFIX, da Bolsa de 
Valores do Estado de São Paulo – BOVESPA, sendo os negócios liquidados e as Debêntures custodiadas na 
Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC . Não haverá publicidade para a realização de vendas 
no mercado secundário. 
 
6.3. Integralização 
 
Todas as Debêntures desta Emissão serão subscritas por 100% (cem por cento) do seu valor nominal e 
integralizadas em dinheiro no ato da subscrição, observado o disposto nos itens 6.3.1. e 6.3.2. a seguir:. 
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6.3.1. Exclusivamente para efeitos de subscrição e integralização, cada uma das debêntures desta Emissão terá o seu 
valor nominal  corrigido pela variação acumulada do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado – Número Índice), 
verificada entre a Data da Emissão e o 1º dia do mês em que ocorrer a subscrição e integralização efetiva da debênture. 
 
6.3.2. Para as Debêntures subscritas e integralizadas a partir do segundo dia de cada mês, sem prejuízo do disposto no 
item 4.5.1 acima, o valor da integralização será atualizado mediante a aplicação da variação do Índice Geral de Preços 
do Mercado – Número Índice (IGP-M) relativo ao mês anterior, calculado de forma “pro-rata-temporis”, desde o 
primeiro dia do mês até a data da subscrição e integralização efetiva, acrescendo-se ainda, ao valor de integralização 
atualizado, a remuneração definida no item 4.9 da Escritura de Emissão, calculada exponencialmente “pro rata” por 
dias úteis, desde o primeiro dia do mês até o dia da integralização efetiva. 
 
7. Características da Emissão 
 
7.1. Destinação dos Recursos 
 
Os recursos provenientes desta emissão destinar-se-ão a reestruturação e fortalecimento de capital de giro da Emissora, em 
especial, ao reequacionamento dos seus passivos financeiros de curto e longo prazo, mantidos junto as seguintes instituições 
financeiras:  
 

(R$ junho/04) 
 Curto Prazo Longo Prazo

Badesc - Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A 1.261.655,00 4.648.059,00 
Taxa contratual TJLP + 14% aa – Vencimento do Contrato em 25/09/2007.    
Banco Bradesco S/A 1.099.066,00 2.049.600,00 
Taxa Contratual CDI + 5% aa - Vencimento do Contrato em 06/06/2007  
Bic Banco S/A 260.348,00 127.088,00 
Taxa contratual variação do Euro + 5,848% aa - Vencimento do Contrato em 
11/1/2005.    
Banco BNL do Brasil S/A 119.580,00 90.100,00 
Taxa contratual Selic + 0,14% am – Vencimento do Contrato em 27/03/2006.    
Banco Sudameris do Brasil S/A 1.706.206,00 2.429.540,00 
Taxa contratual CDI + 12,68% aa - Vencimento do Contrato em 23/12/2006.    
Banco BNL do Brasil S/A 311.750,00 234.894,00 
Taxa contratual Selic + 0,14% am – Vencimento do Contrato em 27/03/2006.    
Banco Comercial do Uruguai S/A 632.764,00 1.649.305,00 
Taxa contratual variação do Dólar Americano + 12,5% aa - Vencimento do 
Contrato em 30/05/2008.    
Banco Comercial do Uruguai S/A 2.184.431,00 2.402.079,00 
Taxa contratual CDI + 12,685% aa - Vencimento do Contrato em 27/11/2005.    
Banco do Brasil S/A 3.878.559,00 
Taxa contratual equivalente a 140% do CDI - Vencimento do Contrato em 
10/04/2005.    
Banco ABN AMRO Real S/A 1.363.718,00 1.844.103,00 
Taxa contratual CDI + 4% aa - Vencimento do Contrato em 14/10/2006.    
Banco HSBC S/A 386.449,00 1.038.612,00 
Taxa contratual CDI + 1% am - Vencimento do Contrato em 16/05/2006.    
Banco HSBC S/A 1.465.917,00 
Taxa contratual 8,78% aa - Vencimento do Contrato em 31/01/2005.    
TOTAL  14.670.443,00 16.513.380,00 
TOTAL GERAL (Curto e Longo Prazo) 31.183.823,00 
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Os recursos dos financiamentos contraídos acima, não contemplam as condições dos itens 3.5.1.1 e 3.5.1.2 da 
Instrução CVM 400, pois não foram utilizados para aquisição de ativos nem para aquisição de outros negócios. 
 
Os juros devidos no exercício de 2004 no montante de R$ 988.000,00, serão pagos aos debenturistas no exercício de 2004, 
entre a data base da debênture, 01/09/04, até o final desse exercício, em 31/12/04, conforme Escritura da Emissão.  
 
Foi considerada  uma margem de segurança no valor de R$ 316.177,00, equivalente a cerca de 1% do valor total 
dos passivos financeiros de curto e longo prazo, para fazer frente a qualquer eventualidade não prevista.  
 
O produto líquido do saldo de caixa da emissão, no valor de R$ 5.192.000,00, será incorporado ao Fluxo de Caixa da 
Emissora e será responsável pela complementação de sua sustentação financeira, durante os exercícios de 2004 a 2010. 
 
Despesas estimadas com a distribuição: despesas com serviços na estruturação R$ 720.000,00, despesas 
gerais com estruturação R$ 400.000,00, despesas com serviços de colocação R$ 1.200.000,00, totalizando 
R$ 2.320.000,00, conforme demonstrado no quadro do item 2 (Características Básicas da Emissão):  
 
Quadro Resumo da Destinação dos Recursos  
   
  R$  % 
Liquidação de Passivos       31.183.823  77,96%
Juros Pagos           988.000  2,47%
Margem de Segurança           316.177  0,79%
Reforço de fluxo de Caixa         5.192.000  12,98%
Despesas de Distribuição         2.320.000  5,80%
        40.000.000  100,00%
 
O resumo desse Fluxo de Caixa, assim como o impacto desta emissão na situação financeira e nos resultados da 
Emissora são objeto do Relatório de Análise da Qualidade do Investimento nos Títulos da Emissora, documento 
anexo a este prospecto.  
 
Caso não haja a distribuição integral das debêntures, não haverá fonte alternativa de recursos.  
 
Os recursos captados com a distribuição parcial das debêntures, observado no caso, o montante mínimo de 
12.000 (doze mil) debêntures, equivalentes a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de Reais), destinar-se-ão 
prioritariamente á satisfação dos seguintes compromissos, nessa ordem: 
despesas com serviços na estruturação R$ 720.000,00; despesas gerais com estruturação R$ 400.000,00;  
despesas variáveis e proporcionais relacionadas com serviços de colocação R$ 430.000,00; 
reforço de Capital de Giro da Emissora R$ 3.642.000,00. 
O saldo remanescente, será utilizado para liquidação do endividamento bancário da Emissora, partindo-se, em 
ordem cronológica de prazos, das dívidas de curtíssimo prazo, seguido das de curto prazo e das de longo prazo.  
 
7.2. Data de Emissão 
 
Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 1º de setembro de 2004. 
 
7.3. Quantidade de Debêntures 
 
Serão emitidas 40.000 (quarenta mil) Debêntures. Caso não haja distribuição total das Debêntures, o saldo 
remanescente será cancelado por ocasião do término do período de distribuição. 
 
7.4. Valor Nominal Unitário 
 
As Debêntures terão valor nominal unitário na Data da Emissão de R$ 1.000,00 (um mil reais). 
 
7.5. Valor Total da Emissão 
 
O valor total da emissão, na Data de Emissão, é de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais). 



7.6. Séries 
 
A emissão será realizada em uma única série de 40.000 (quarenta mil) Debêntures. 
 
7.7. Prazo de Vencimento 
 
O vencimento das Debêntures se dará em 1º de setembro de 2010. 
 
7.8. Forma 
 
As Debêntures serão da forma escritural e não conversíveis em ações, sendo a titularidade das Debêntures 
comprovada mediante o registro ou extrato de conta emitido pela Instituição depositária em nome do 
debenturista. 
 
7.9. Espécie 
 
As Debêntures serão da espécie subordinada. 
 
7.10. Remuneração 
 
7.10.1 - As Debêntures desta emissão farão jus a uma remuneração, a ser paga mensalmente a partir do próprio 
mês da subscrição e integralização, equivalente a 0,8355% (oito mil, trezentos e cinqüenta e cinco décimos de 
milésimos de porcento) sobre o saldo do valor nominal unitário das Debêntures em circulação, não amortizado, 
atualizado de acordo com o item 4.3.1 da Escritura de Emissão. 
 
7.10.2. - O valor total da remuneração será pago sempre no 1º (primeiro) dia útil do mês subseqüente ao mês de 
competência. Farão jus à remuneração dos juros, os titulares das debêntures ao final do dia útil anterior ao 
pagamento, sempre usando a praça de São Paulo como referência para a contagem dos dias úteis. 
 
7.10.3. A remuneração será devida até a data de vencimento da última parcela de amortização (1º de setembro de 
2010). 
 
7.11. Fator de Atualização 
 
As Debêntures terão seu valor nominal atualizado monetariamente, a cada 12 (doze) meses, a partir da Data da 
Emissão, de acordo com a variação acumulada do Índice Geral de Preços do Mercado – Número Índice (“IGP-
M”), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de 
Janeiro. Na hipótese de superveniência de norma legal ou regulamentar que permita a correção monetária em 
períodos inferiores ao anual, a Emissora fica, desde já, obrigada a adotar o novo critério, sendo que a 
periodicidade para a atualização nunca poderá ser inferior à mensal. Na hipótese de extinção do IGP-M, ou, se 
pela superveniência de norma legal ou regulamentar, este não puder ser utilizado como índice de atualização 
monetária nas emissões de debêntures, ou ainda, caso se altere os critérios de sua aplicabilidade nas aludidas 
emissões, passará a ser utilizado, em substituição, o Índice de Preços ao Consumidor - IPC, calculado pela FIPE 
- Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, ou, na falta deste, o Índice Geral 
de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Caso, pela 
superveniência de norma legal ou regulamentar, nenhum dos índices acima mencionados possa ser utilizado pela 
EMISSORA como índice de reajuste em emissões de debêntures, a EMISSORA e o AGENTE FIDUCIÁRIO, de 
comum acordo e por escrito, definirão qual será o novo índice aplicável à atualização monetária, desde que 
observada a legislação vigente. Na hipótese de a EMISSORA e o AGENTE FIDUCIÁRIO não chegarem a um 
acordo sobre qual o novo índice de reajuste aplicável à atualização monetária das debêntures, o Agente 
Fiduciário poderá declarar vencidas todas as obrigações constantes da Escritura de Emissão, conforme previsto 
em seu item 4.16. 
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7.12. Amortização 
 
A EMISSORA promoverá a amortização integral das Debêntures da presente Emissão, em 5 (cinco) parcelas 
anuais e sucessivas, sendo a primeira no 24º (vigésimo quarto) mês, contado a partir da Data da Emissão, cujos 
pagamentos ocorrerão nas datas abaixo, fazendo-se coincidir as datas de liquidação das amortizações com as 
datas dos pagamentos da remuneração de que trata o item 4.9 da Escritura de Emissão: 
 

Data               Parcela              Percentual de Amortização  
      em relação ao total da Emissão   

1º de setembro de 2006      1ª    20,00% 
1º de setembro de 2007      2ª    20,00% 
1º de setembro de 2008      3ª    20,00% 
1º de setembro de 2009      4ª    20,00% 
1º de setembro de 2010      5ª    20,00% 

 

O valor de cada uma das parcelas de amortização corresponderá à aplicação do respectivo percentual, conforme 
definido acima, sobre 100% (cem por cento) do valor de emissão atualizado de cada Debênture, de acordo com o 
item 4.3.1 da Escritura de Emissão.  
 
7.13. Local de Pagamento 
 
Os pagamentos referentes à remuneração a que fazem jus as Debêntures serão efetuados (i) utilizando-se os 
procedimentos adotados pela CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, ou (ii) na hipótese do 
debenturista não estar vinculado ao referido sistema, pelo Banco Itaú S.A., com sede na Capital do Estado de São Paulo, 
na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Itausa, inscrito no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04, 
conforme estabelecido no Contrato de Prestação de Serviços de Escrituração de Debêntures firmado em  30 de setembro 
de 2004 entre o Banco Itaú e a Emissora. O pagamento será feito (a) mediante crédito na conta corrente indicada pelo 
debenturista e mantida no Itaubanco; e (b) mediante remessa de DOC – documento de crédito, para crédito em conta 
corrente indicada pelo debenturista e mantida junto a outra instituição financeira, não se responsabilizando o Itaubanco 
pela demora no crédito do valor, causada pela Instituição Financeira à qual o DOC será enviado; e (c) pessoalmente ao 
titular do direito mediante comparecimento do debenturista a qualquer dos locais indicados no anexo I do contrato 
referido no item (ii) deste item, quando ele não possuir conta bancária. O Itaubanco não efetuará a remessa de qualquer 
quantia para o exterior. 
 
7.14. Constituição de Conta de Reserva de Amortização 
 
7.14.1. Enquanto existirem Debêntures em circulação, a EMISSORA obriga-se a manter vigente com o banco 
indicado na forma do item 7.14.2 abaixo (o “Banco Trustee”), um Contrato de Prestação de Serviços de 
Gerenciamento e Manutenção  de Conta Vinculada, tendo o Agente Fiduciário como anuente deste contrato, em 
que se estabeleça, entre outras medidas, que a cobrança de duplicatas e/ou outros títulos cambiários sacados pela 
Emissora contra seus clientes, decorrentes da venda de mercadorias ou da prestação de serviços, será feita pelo 
Banco Trustee (a “Cobrança Bancária”) e que dos valores recebidos serão segregados os valores necessários para 
a constituição de conta reserva de amortização (“Conta Reserva de Amortização”), conforme abaixo 
especificado, a qual será utilizada para saldar as obrigações de pagamento de amortização das Debêntures desta 
emissão. 
 
7.14.2. O Banco Trustee será o Banco Itaú S.A., com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Alfredo 
Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Itausa, inscrito no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04. A eventual futura 
substituição do Banco Trustee inicialmente indicado dependerá de prévia aprovação do Agente Fiduciário. 
 
7.14.3. O valor mensal da Cobrança Bancária submetida ao Banco Trustee, a contar de 1º de setembro de 2005, 
deverá ser de no mínimo 2 (duas) vezes o valor a ser depositado e vinculado à Conta de Reserva de Amortização 
no mês subseqüente, de conformidade com o estabelecido no item 7.14.4 abaixo. 
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7.14.4. A partir do mês de setembro de 2005, inclusive, o Banco Trustee iniciará a constituição da Conta Reserva de 
Amortização, a qual será formada pela transferência obrigatória dos valores decorrentes do recebimento das cobranças, 
até que o somatório destas transferências realizadas no mês seja equivalente a 1/12 (um doze avos) do valor previsto 
para pagamento da próxima parcela de amortização das Debêntures desta emissão, subscritas e integralizadas. 
 
7.14.5. A constituição e a manutenção adequada da Conta de Reserva de Amortização serão supervisionadas pelo 
Agente Fiduciário, que quinzenalmente receberá da EMISSORA extratos, saldos, posições e informações sobre 
aludida reserva junto ao Banco Trustee, não o impedindo de solicitar referidas informações a qualquer momento 
diretamente ao Banco Trustee, sendo que nenhum saque poderá ser feito nessa conta sem expressa concordância 
do Agente Fiduciário, salvo para os pagamentos de parcelas de amortização das Debêntures desta emissão, bem 
como para o pagamento de tributos que eventualmente recaiam sobre os saldos ou movimentações da mesma 
conta. O saldo existente na referida conta de reserva deverá ser investido em títulos públicos ou em outras 
modalidades de aplicações financeiras de renda fixa. 
 
7.15. Prorrogação dos Prazos 
 
Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação, até o primeiro dia útil 
subseqüente, se o vencimento coincidir com dia em que não haja expediente comercial ou bancário na cidade de 
São Paulo – SP, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos. 
 
7.16. Publicidade 
 
Todos os atos e decisões relevantes decorrentes desta emissão, que de qualquer forma vierem a envolver direta ou indiretamente 
os interesses dos debenturistas, deverão ser publicados sob a forma de “Aviso aos Debenturistas” nos mesmos jornais onde 
regularmente a EMISSORA veicula as informações aos seus acionistas, mais precisamente no Jornal Valor Econômico. 
 
7.17. Vencimento Antecipado 
 
O AGENTE FIDUCIÁRIO, após decorridos 30 (trinta) dias da notificação da inadimplência, enviada à EMISSORA, deverá 
declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes da Escritura e exigir o imediato pagamento pela EMISSORA 
do valor total das Debêntures em circulação, acrescido da atualização monetária e remuneração apurada até o término do último 
mês do calendário, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, na ocorrência das 
seguintes hipóteses, observado o estabelecido no item 7.6.1 da Escritura de Emissão: 
 

(i) falta de cumprimento pela EMISSORA, de qualquer obrigação assumida na Escritura de Emissão; 
 

(ii) dissolução ou liquidação da EMISSORA;  
 

(iii) decretação de falência, insolvência ou pedido de concordata pela EMISSORA; 
 

(iv) protesto legítimo e reiterado de títulos contra a EMISSORA cujo valor global ultrapasse R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), corrigido anualmente com base na variação do Índice Geral 
de Preços do Mercado (IGP-M) apurado pela Fundação Getúlio Vargas, salvo se o protesto tiver 
sido efetuado por erro ou má fé de terceiros, desde que validamente comprovado pela EMISSORA 
se for cancelado ou, ainda, se forem prestadas garantias em juízo, em qualquer hipótese no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias de sua ocorrência; 

 
(v) vencimento antecipado de qualquer dívida da EMISSORA, em razão de inadimplência contratual, 

cujo montante possa, de qualquer forma, vir a prejudicar o cumprimento das obrigações pecuniárias 
previstas na Escritura de Emissão; 

 
(vi) se a Conta de Reserva de Amortização não for adequadamente constituída, nos termos do item 4.13 

da Escritura de Emissão, ou ainda, se o saldo dessa conta se apresentar abaixo do valor mínimo 
estabelecido na Escritura de Emissão; 
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(vii) inadimplência da EMISSORA com referência às obrigações assumidas no Contrato de Prestação de Serviços 
de Gerenciamento e Manutenção  de Conta Vinculada, firmado entre ela e o Banco Trustee, e 

 
(viii) se a EMISSORA e o AGENTE FIDUCIÁRIO, de comum acordo, não conseguirem definir qual o 

novo índice de reajuste de atualização monetária aplicável em emissões de debêntures, conforme 
previsto no item 4.3.1 da Escritura. de Emissão. 

 
7.18. Preferência 
 
As Debêntures da presente emissão serão subordinadas aos credores quirografários e preferirão aos acionistas, 
nos termos do disposto no parágrafo 4o do artigo 58 da Lei n. 6.404/76, alterada pela Lei n. 9.457/97. 
 
7.19. Agente Fiduciário 
 
Planner Corretora de Valores S.A. 
C.N.P.J. no 00.806.535/0001-54 
Avenida Paulista, 2439, 11º andar, São Paulo – SP - CEP 01311-300 
A/C: Sr. Artur Martins de Figueiredo 
Telefone: 11 3061-9444 ramal 467 
Fac-símile: 11 3060-9575 
E-mail: afigueiredo@plannercorretora.com.br 
 
7.20. Instituição Depositária e Escrituradora das Debêntures 
 
Banco Itaú S.A. 
C.N.P.J. no 60.701.190/0001-04 
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – São Paulo - SP 
 
8. Atendimento aos debenturistas 
 
Banco Itaú S.A., localizado na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 707 – 9º andar – São Paulo – 
SP, com as seguintes pessoas: 
 

(i)Rosana Pereira de Souza – Gerente de Conta Acionista  
Telefone: 11 5529-1919; 
Fax:11 5529-1917; 
E-mail: rosana.souza@itau.com.br; 
 
(ii) Cláudio Vieira Ribeiro – Gerente de Conta Acionista 
Telefone: 11 5529-1908; 
Fax: 11 5529-1917 
E-mail: cláudio.ribeiro@itau.com.br. 

 
9. Administrador 
 
Têxtil Renaux S.A. 
Rua Centenário, 201 – Brusque – SC - CEP: 88351-020 
A/C: Sr. Paulo Renaux - Diretor de Relações com Investidores 
Telefone: 47 – 255.1000  
Fac-símile: 47 – 255.1001  
E-mail: paulo@textilrenaux.com.br 
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10. Auditores 
 
Mazars & Guerard Auditores Independentes S/C 
Alameda Franca, 1050, 3 e 4 andares - São Paulo – SP - CEP: 01422-000 
A/C: Sr. Wagner Moreira da Silva 
Telefone: (11) 3061.0900  
Fac-símile: (011) 3061.0911 
E-mail: wagner.moreira@mazars.com.br 
 
 
11. Relacionamento da EMISSORA com a COORDENADORA da Emissão 
 
A EMISSORA mantém com a Instituição COORDENADORA do lançamento, somente o contrato de colocação 
de 40.000 (quarenta mil) Debêntures, em regime de melhores esforços. A EMISSORA não mantém nenhuma 
outra relação com instituições financeiras ligadas ou co-ligadas ao grupo a que pertence a Instituição 
COORDENADORA.  
 
12. Informações Complementares 
 
Coordenadora e Líder da Distribuição 
 
Unitas Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
Avenida das Nações Unidas, 11.857 - conjunto 111 - São Paulo – SP - CEP: 04578-908 
A/C :Sr. Carlos Alberto da Rocha Lima 
Telefone: 11 5102-3500 
Fac-símile:11 5506-4033 
E-mail: crl@unitas.com.br 
 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM 
 
Rio de Janeiro – RJ - Rua Sete de Setembro, 111 - 5o andar 
São Paulo - SP - Rua Formosa, 367 - 20o andar 
www.cvm.gov.br 
 
Para  maiores esclarecimentos a respeito da referida emissão, os interessados deverão dirigir-se à Instituição COORDENADORA 
da Operação, ou à CVM. e para a obtenção de prospectos, os interessados deverão dirigir-se à Instituição COORDENADORA. 
 
“O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas 
ou em julgamento sobre a qualidade da companhia Emissora, bem como sobre as Debêntures a serem distribuídas.” 
 
“O registro da CVM – Comissão de Valores Mobiliários, significa que se encontram em poder da Comissão e também 
da Coordenadora da distribuição, os documentos necessários à avaliação, pelo investidor, do investimento.” 
 
“Considerando que: (i) a EMISSORA e a COORDENADORA e Líder da Distribuição, constituíram assessores legais 
para auxiliá-los na operação de registro da distribuição pública das debêntures da 1ª Emissão de debêntures – série 
única; (ii) foram disponibilizados pela EMISSORA os documentos considerados materialmente relevantes para o 
registro da distribuição pública das debêntures; (iii) todas as informações prestadas são verdadeiras, consistentes, 
corretas e suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada para a aquisição das debêntures.  
 
A EMISSORA, e a COORDENADORA e Líder da Distribuição declaram que: (i) o presente Prospecto 
apresentado para o registro da 1ª Emissão de debêntures – série única, contêm as informações relevantes 
necessárias ao conhecimento pelos investidores da oferta, das debêntures, da EMISSORA, de suas atividades, os 
riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes e (ii) o presente Prospecto foi 
elaborado de acordo com as normas pertinentes.” 
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A OPERAÇÃO 
 
A presente emissão de debêntures públicas, no volume total de R$ 40 milhões, refere-se à emissão de 40.000 
debêntures subordinadas, no valor nominal unitário de R$ 1.000,00. 
 
Descrição dos negócios e mercado de atuação da companhia emissora: 
 
A empresa atua no ramo têxtil, na fabricação de tecidos, fios, e facção de fios. 
 
- Tecidos xadrezes, flanelados, sarjas peletizadas, tecidos com lycra e popelines, 

- Fios 100% algodão, com títulos variando de 4/1 a 30/01 open end, fiação a rotor, 

 
Os produtos são fabricados dentro das exigências do mercado obedecendo a rígidos controles de qualidade, 
garantindo aos clientes a satisfação de suas necessidades técnicas e comerciais. 
 
As alterações decorrentes no mercado, principalmente após a sua abertura, levou a companhia a diversificar 
exponencialmente sua gama de produtos levando até seus clientes, a cada 3 meses novas coleções. 
 
A qualidade Renaux é a marca do sucesso de seus produtos que, além de garantir o que produz, executa um 
trabalho de pós-venda auxiliando seus clientes, tanto de fios como de tecidos, no melhor aproveitamento dos 
produtos e na sua melhor aplicação. 
 
Todo o processo de qualidade inicia-se com a compra de matéria-prima, o algodão. Devido a grande diversidade 
de cor e qualidade do algodão, por ser uma fibra natural, a Renaux faz um processo de seleção para manter o 
padrão exigido pela companhia e por seus clientes. Para que isso se realize a empresa mantém um laboratório 
que analisa e qualifica as fibras alocando-as da melhor forma possível. 
 
A Renaux procura mensurar as necessidades de cada cliente, personalizando e adequando os produtos, 
principalmente fios, a suas máquinas e necessidades o que torna a companhia parte do sistema de produção do 
cliente. 
 
A Companhia contou com a assessoria e consultoria das seguintes instituições para a presente emissão:  
 

- UNITAS DTVM S.A.: instituição financeira responsável pela estruturação financeira, coordenação da 
emissão e a aprovação deste projeto junto a CVM. A UNITAS é uma entidade financeira de larga 
tradição no mercado, tendo sido responsável pela estruturação de vários projetos de emissão de valores 
mobiliários, incluindo debêntures, junto a CVM; 

 
- MOTTA, FERNANDES ROCHA ADVOGADOS:  escritório de advocacia responsável assessoria 

legal e jurídica de projeto. Este escritório tem ampla experiência na atuação em questões societárias e 
assessoria a projetos de abertura de capital e de emissão de valores mobiliários em geral; 

 
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.: entidade financeira que foi contratada pela Emissora 

para ser o Agente Fiduciário da emissão. Esta entidade financeira cumpre o mesmo papel em várias 
emissões de valores mobiliários e é amplamente conhecida pelo mercado financeiro e por investidores; 

 
- BANCO ITAÚ: este banco amplamente conhecido firmou, com a Emissora, um Contrato de Prestação 

de Serviços de Gerenciamento e Manutenção de Conta Vinculada, através do qual será responsável pela 
cobrança dos recebíveis da Companhia e pela segregação dos montantes que comporão a Conta Reserva 
de Amortização, e contratado também para ser a instituição depositária e escrituradora das debêntures. 
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O púbico alvo desta emissão é o investidor em geral, sem qualquer restrição, não existindo nenhuma 
inadequação para qualquer investidor. 
 
Estas debêntures deverão ser registradas para negociação no mercado secundário no Sistema BOVESPAFix, da 
Bolsa de Valores do Estado de São Paulo – BOVESPA, sendo os negócios liquidados e as debêntures 
custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC. 
 
O lançamento das debêntures será público, para colocação no mercado de balcão não organizado. 
 
O valor de subscrição e integralização de cada debênture está estabelecido nas cláusulas da Escritura da Emissão 
de Debêntures Públicas, que faz parte integrante deste prospecto, que é composto da seguinte maneira: 
 

a) valor nominal na data da emissão de 01/09/04: R$ 1.000,00; 

b) fator de atualização: no primeiro dia útil de cada mês, o valor nominal será corrigido pela variação 
acumulado do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado – Número Índice), verificada entre a referida 
data da emissão e o 1º dia do mês em que ocorrer a subscrição e integralização efetiva da debênture. 

 
A Escritura de Emissão de Debêntures faculta ao Agente Fiduciário, após decorridos 30 (trinta) dias da 
notificação da inadimplência, enviada à EMISSORA, declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações 
constantes desta Escritura e exigir o imediato pagamento pela EMISSORA do valor total das Debêntures em 
circulação, acrescido pa atualização monetária e remuneração apurada até o término do último mês do 
calendário, independente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, na ocorrência das 
seguintes hipóteses: 
 

a) falta de cumprimento pela EMISSORA, de qualquer obrigação assumida nesta Escritura; 

b) dissolução ou liquidação da EMISSORA; 

c) decretação de falência, insolvência ou pedido de concordata pela EMISSORA; 

d) protesto legítimo e reiterado de títulos contra a EMISSORA cujo valor global ultrapasse R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), corrigido anualmente com base na variação do Índice Geral de 
Preços do Mercado (IGP-M) salvo se o protesto tiver sido efetuado por erro ou má fé de terceiros, desde 
que validamente comprovado pela EMISSORA, se for cancelado ou, ainda, se forem prestadas 
garantias em juízo, em qualquer hipótese no prazo máximo de 30 (trinta) dias de sua ocorrência; 

e) vencimento antecipado de qualquer dívida da EMISSORA, em razão de inadimplência contratual, cujo 
montante possa, de qualquer forma, vir a prejudicar o cumprimento das obrigações pecuniárias previstas 
nesta Escrituração de Emissão; e 

f) se a Conta de Reserva de Amortização não for adequadamente constituída, nos termos do item 4.13 da 
Escritura, ou ainda, se o saldo da respectiva conta se apresentar abaixo do valor mínimo estabelecido na 
Escritura. 

g) inadimplência da EMISSORA com referência às obrigações assumidas no Contrato de Prestação de 
Serviços de Gerenciamento e Manutenção de Conta Vinculada firmado entre ela e o Banco Trustee, e  

h) se a EMISSORA e o AGENTE FIDUCIÁRIO, de comum acordo, não conseguirem definir qual o novo 
índice de reajuste de atualização monetária aplicável em emissões de debêntures. 
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Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento e Manutenção de Conta Vinculada 
 
O Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento e Manutenção de Conta Vinculada foi firmado com o 
Banco Itaú S.A., tendo a interveniência da Planner Corretora de Seguros S.A., como Agente fiduciário. 
 
O Contrato é irrevogável e irretratável a partir da data de sua assinatura, que ocorreu em 13 de outubro de 2004 e 
permanecerá válido e vinculante até o completo irrestrito cumprimento, pela Companhia, de suas obrigações 
assumidas na Escritura de Debêntures e no Contrato de Prestação de Serviços. 
 
O objeto deste contrato é estabelecer que o Banco Itaú é o cobrador de todos os direitos creditórios gerados com 
a operação, a partir do que ele segregará parte das receitas próprias da Companhia e constituirá os Fundos 
específicos para fazer frente às obrigações da Companhia com a emissão de debêntures. 
 
O contrato prevê alguns procedimentos, que em resumo, são: 
 

a) Conta Reserva de Amortização: a partir do 13º mês contado da data base da emissão, inclusive, 
imediatamente após a constituição da reserva de juros correspondente àquele mês, o Banco constituirá 
reserva monetária equivalente à 1/12 (um doze avos) do próximo pagamento da parcela de amortização 
das debêntures públicas,e  

b) Somente após estas providências, o banco depositará todos os outros valores cobrados dos usuários do 
sistema numa conta corrente de livre movimentação da Companhia. 

 
O Banco obriga-se a: 
 

1. informar ao Agente Fiduciário no prazo de 72 (setenta e duas) horas a ocorrência de qualquer 
descumprimento por parte da Companhia de qualquer obrigação pactuada nos termos deste 
Contrato; 

2. não acatar qualquer ordem da Companhia em desacordo com as cláusulas e condições ali 
pactuadas, sem anuência por escrito de todas as partes; 

3. observar a correta movimentação da Conta Reserva de Amortização, nos termos do Contato; 

4. apresentar ao Agente Fiduciário, no mês subseqüente do pagamento, extratos da Conta de 
Reserva de Amortização e da Conta de Livre Movimentação da Companhia, com o que, desde 
já a Companhia concorda. 

 
O Contrato será válido a partir da data de sua assinatura e permanecerá válido e vinculante até o completo e 
irrestrito cumprimento pela Companhia de suas obrigações na Escritura de Debêntures Pública e neste Contrato. 
 
 

31



(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)



CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA A EMISSÃO

33



(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)



CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA A EMISSÃO 
 
A empresa contratada pela TÊXTIL RENAUX S.A. para elaborar estudo de classificação de risco para a emissão 
de debêntures foi a Austin Rating. 
 
A Austin é a uma agência brasileira classificadora de riscos. Sua atividade consiste em avaliar riscos e emitir uma opinião 
técnica e independente sobre a capacidade de pagamento de uma empresa ou uma obrigação desta. Essas avaliações são 
expressas através de notas (credit ratings) que constituem probabilidades de inadimplência observadas ao longo de várias 
décadas de existência de análise de risco nos Estados Unidos e no Brasil. 
 
Relativamente à classificação obtida e o resumo dos pontos relevantes levantados nos relatórios elaborados pela 
Austin, citamos: 
 
1. Em relação à Classificação, o Comitê de Classificação de Risco da Austin Rating concedeu o rating 

“A” para a Emissão de Debêntures da TÊXTIL RENAUX S.A. 
 

O rating “A”, de uso restrito ao ambiente nacional, concedido à Emissão de Debêntures, reflete: 
“obrigações protegidas por elevadas margens de cobertura para o pagamento de juros e principal. 
Obrigações suportadas por garantias seguras. O risco é muito baixo”. 
 
Uma vez publicado este rating, permanecerá sob estrito monitoramento, cabendo ao Agente Fiduciário 
(Planner Corretora de Valores S.A.) o pronto acionamento de seus instrumentos de intervenção em 
proteção aos direitos dos debenturistas. 

 
2. Em relação aos Pontos Relevantes do relatório apresentado pela agência de rating, citamos: 
 

Fatores positivos 
 
• Empresa dotada de prestígio e reputação no setor têxtil, com acionistas comprometidos com a 

continuidade e sucesso no negócio; 
 
• Profissionalização em curso na companhia com a saída de acionistas para o Conselho de 

Administração e contratação de consultores qualificados nas áreas de estratégia, finanças e 
produção; 

 
• Bom posicionamento estratégico no setor com foco na produção de tecidos voltados à classe B, 

C e D. No rating encontra-se classificada na 17ª posição em termos de faturamento; 
 

• Eliminação das oscilações de preço do algodão através da fabricação de fios a terceiros, tendo 
como pagamento o equivalente em fardos da matéria prima, segundo a cotação disponível no 
momento; 

 
• Reestruturação do processo produtivo, reduzindo a fabricação de tecidos onde as margens são 

mais apertadas para produtos com maior valor agragado; 
 

• Produção mais integrada com a área comercial, sendo capaz de responder com eficiência as 
mudanças nas tendências da moda; 

 
• Número elevado de clientes atendidos de forma individualizada e produção preparada para 

fabricar lotes menores e especializados; 
 

• Baixa concentração por clientes e produtos; 
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• Produtos de boa qualidade para o seu público alvo; empresa referência na produção de 
fio tinto; 

 
• Possibilidade de ampliar as vendas atendendo clientes do exterior; 

 
• Boa política de crédito, com baixa incidência de clientes em atraso; 

 
• Boa estruturação da operação com a presença de fundos de juros e amortizações e figuras de 

trustee, banco mandatário e agente fiduciário qualificados; 
 

• Emissão de debêntures melhora o  custo médio do funding da companhia, além de ampliar a 
folga nos limites de linhas de financiamento de capital de giro junto às instituições financeiras. 

 
Fatores em Observação 

 
• Embora dotado de parque fabril bem atualizado tecnologicamente, os atuais níveis elevados de 

ocupação da capacidade colocam, ao menos durante os primeiros anos de pagamento das 
debêntures, a capacidade de pagamento do papel no limite, e na dependência, dos valores e 
preços médios atualmente praticados; 

• Ainda que seja enorme a demanda potencial dos produtos têxteis, a indústria brasileira deverá 
enfrentar a concorrência de produtos importados a partir de janeiro de 2005, com o fim do regime 
mundial de cotas; 

• As debêntures tem remuneração atrelada a indexador suscetível à uma desvalorização 
acentuada do câmbio, o que, em si, pode consumir parcela da melhora nas margens brutas 
registradas pela companhia; 

• Ainda que com a presença dos fundos de juros e amortizações, a emissão não apresenta 
adicionais capazes de serem executados. 

 
Contratação de Empresa Classificadora de Risco 
 
A Emissora optou por contratar apenas uma empresa classificadora de risco por entender que para o produto que 
está colocando no mercado não há a necessidade de se auferir mais que uma nota (rating). 
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FATORES DE RISCO DO INVESTIMENTO NOS TÍTULOS 

1. Os títulos desta primeira emissão da TÊXTIL RENAUX são debêntures subordinadas emitidas pela 
companhia, para captação de recursos destinados a reorganizar o perfil do seu endividamento e reforçar 
seu capital de giro. 

A liquidação das obrigações com as debêntures da primeira emissão está inteiramente associada à 
capacidade de geração de receita e fluxos de caixa livres na TÊXTIL RENAUX.   Os fluxos de caixa livres 
são dependentes da manutenção de uma certa inserção de mercado, da manutenção de preços dos 
produtos, dos custos dos insumos e dos seus sistemas de produção e gerenciamento. 

Então, há um conjunto de fatores de risco do investimento nas debêntures, tratados no conceito de risco 
de default da emissora no cumprimento de suas obrigações com os investidores, representados pelos 
vetores de desvios de comportamento sistêmico, ou do ambiente econômico, cujo impacto pode 
provocar perda da capacidade da operação de gerar fluxos de caixa livres nas proporções esperadas, 
necessárias para cumprir com as obrigações assumidas com a emissão dos títulos.   Estes riscos são 
explorados neste capítulo. 

O investidor nos títulos ainda corre riscos com respeito à rentabilidade do investimento, uma vez que os 
títulos pagam juros em reais a cada ciclo de 12 meses.   A rentabilidade efetiva, medida acima da 
variação da inflação1, sofrerá impacto negativo, caso a taxa de inflação no horizonte de vida dos títulos 
esteja situada acima das expectativas lançadas na análise da qualidade do investimento nos títulos, que 
compõe o prospecto do lançamento.   Esse risco não tem qualquer cobertura, de sorte que o investidor 
está inteiramente exposto aos seus efeitos. 

 
2. São FATORES DE RISCO DO INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES eventos futuros, ocorridos fora dos 

parâmetros estabelecidos no cenário referencial da análise da sua estruturação, que venham a provocar 
situações nas quais a qualidade do investimento seja inferior àquela apresentada na ANÁLISE DA 
QUALIDADE DO INVESTIMENTO NOS TÍTULOS (AQI) que consta deste prospecto. 

A qualidade do investimento é lida sob dois prismas: [i] – a rentabilidade esperada dos títulos, que está 
associada à taxa de juros fixada na emissão, mas que é influenciada, quando medida em taxa efetiva 
acima da inflação, pela inflação ocorrida e [ii] – a segurança, que está vinculada à capacidade da 
emissora de gerar fluxos de caixa livres, necessários para honrar as obrigações assumidas com a 
emissão (pagamento de juros e amortizações). 

Riscos podem provocar perturbações que afetem a rentabilidade e a segurança: 

[i] - quanto à rentabilidade, a perturbação mais evidente é a flutuação da inflação, que consiste, 
para o investidor, num risco aberto, sem qualquer proteção; 

[ii] - quanto à segurança, um conjunto de fatores pode provocar quebra na capacidade de geração de 
fluxos de caixa livres na emissora, afetando os fatores de segurança medidos na AQI, que relacionam os 
recursos livres com o montante das obrigações da emissora com os investidores nos títulos. 

Há diferentes vertentes pelas quais podem ocorrer fatores de risco, as quais podem ser agregadas em 
duas famílias de eventos: 

                                           
1 Usamos a variação do IGP-M-M como indicador da inflação.   Essa variação é o indexador do 

valor de face das debêntures. 
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[i] - podem ocorrer eventos na economia que provoquem perdas para os investidores nas 
debêntures, relativamente às expectativas sustentadas com os indicadores da análise que consta deste 
prospecto, ou 

[ii] - podem ocorrer fatores sistêmicos, no ambiente da emissora, cuja repercussão seja de perda 
de fluxo de caixa livre na TÊXTIL RENAUX, que virá a repercutir na sua capacidade de pagamento de 
juros e amortizações para as debêntures. 

 
2.1. FATORES DE RISCO 
 VINCULADOS À ECONOMIA 

 
a. As debêntures têm seu valor de face ajustado pela variação do IGP-M, sendo que este ajuste se 
aplica de forma discreta a cada ciclo de 12 meses, na vida do título, desde a sua emissão até a última 
amortização programada. 

O sistema de amortização foi previsto para ser feito através de parcelas anuais, objetivando que não 
repercutam sobre a qualidade do investimento perdas relacionadas com amortizações de parcelas do 
valor de face dentro de ciclos nos quais não incidem ajustes pelo IGP-M. 

Entretanto, com respeito ao pagamento dos juros, com incidência mensal, cuja parcela é calculada sobre 
o valor de face do título, esse efeito não ocorre.   Desta forma, dentro de cada ciclo de 12 meses, a 
parcela de juros é constante em reais nominais do início do ciclo, sofrendo, portanto, uma perda 
relativamente à evolução do IGP-M.   Essa perda é tanto maior, quanto mais alto seja o patamar de 
inflação e não há nenhum mecanismo de compensação previsto para suprir a perda de rentabilidade daí 
resultante para o investidor. 

A taxa de retorno esperada para o investimento nas debêntures, expressa na AQI deste prospecto, está 
presa à arbitragem de uma taxa de inflação que parte de 9,5% equivalente ano, para o último trimestre 
de 2004, seguindo uma curva decrescente, até 6,8% ano, mostrada no quadroT2 da AQI.   Havendo 
descolamento das taxas de inflação, em relação aos patamares descritos na AQI, ocorrerá queda na taxa 
de retorno, sendo que o investidor nas debêntures está inteiramente exposto a este risco. 

b. Genericamente, qualquer fator de distúrbio na economia brasileira, neste horizonte de 7 
anos, que provoque uma perda de receita na emissora é fator de risco para o investimento nas 
debêntures.   Ocorrendo distúrbio que provoque perda de receita, fará com que a capacidade de 
pagamento da TÊXTIL RENAUX venha a ser mais frágil do que o constante do cenário referencial da 
AQI. 

A TÊXTIL RENAUX, no ciclo de 7 anos, pode ter sua capacidade de geração de receita afetada por riscos 
sistêmicos: 

 fatores da economia, que afetem para menos a capacidade de compra do mercado, provocam impacto no 
fluxo de caixa da TÊXTIL RENAUX desde que não possam ser compensados por quedas equivalentes nas 
despesas.   Em geral, quebras da demanda do mercado, que provoquem ociosidade na capacidade de 
produção da TÊXTIL RENAUX geram perda da capacidade de geração de fluxos de caixa livres, porque 
fazem diminuir a receita e a empresa não é capaz de diminuir as despesas da mesma proporção, 
representando riscos para os investidores nas debêntures, quanto aos fatores de segurança contra default. 

 fatores de competitividade no mercado que atua a TÊXTIL RENAUX, tanto no mercado interno, quanto na 
exportação, podem induzir à uma queda de preços, que a TÊXTIL RENAUX deverá acompanhar para 
manter seus regimes de produção e não ser penalizada pela ociosidade dos sistemas de produção.   Não 
há como fazer proteção para eventos de quebra generalizada de preços de mercado, forçados pelo 
acirramento da competitividade, numa configuração desequilibrada de mercado, pela oferta.   Para 
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manter seu regime as empresas devem acompanhar os preços em queda, diminuindo as suas 
margens.   Do ponto de vista do investidor nas debêntures, diminuição de margens da TÊXTIL RENAUX 
significa diminuição da capacidade de geração de fluxos de caixa livres, para cumprir com as 
obrigações com os títulos e conseqüente diminuição dos fatores de segurança calculados na AQI. 

 fatores tópicos de desequilíbrio de mercados, seja para exportação, como proteção a produtores locais 
(implementação de taxas de equilíbrio de preços), ou a falta de proteção no Brasil, contra a prática de 
preços mais baixos, na importação de outros mercados, podem afetar a capacidade de geração de receita 
da TÊXTIL RENAUX.   Ou seja, se os produtores nacionais tiverem tópicas dificuldades de acessar 
mercados, pela criação de quotas, ou taxas de proteção, a capacidade de venda cai e a disputa se acirra, 
inclusive no mercado interno, o que pode provocar queda de preços.   Com respeito à importação, 
prevê-se para janeiro de 2005 o fim do regime mundial de quotas, o que altera o equilíbrio das forças de 
mercado e pode provocar quedas de preços.   Se essas quedas ocorrerem e não forem acompanhadas de 
reduções de custos que equilibrem as margens operacionais, há riscos de perda de capacidade de 
geração de recursos livres de caixa na TÊXTIL RENAUX segundo os padrões referidos na AQI, o que 
representa uma quebra dos fatores de segurança ali mostrados. 

 
2.2. FATORES SISTÊMICOS NO AMBIENTE DA TÊXTIL RENAUX, QUE 
 PODEM REPERCUTIR SOBRE A 
 QUALIDADE DO INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES 

 
Fatores sistêmicos no ambiente da TÊXTIL RENAUX, são aqueles vinculados com as suas decisões 
gerenciais e os seus processos de gestão. 

a. Os custos dos insumos previstos no cenário referencial refletido na AQI, estão baseados em 
expectativas sustentadas pela emissora, mas não estão associados a contratos a preços firmes de compra 
pelo ciclo de 7 anos analisado. 

Desta forma, há riscos que de que as margens da TÊXTIL RENAUX variem para menos, se os custos dos 
insumos crescerem, sem repercussão nos preços em proporções equivalentes e para esses riscos não há 
proteção possível para a TÊXTIL RENAUX.   A repercussão para os investidores nos títulos é que uma 
situação desta ocorrendo provoque a perda da capacidade de geração de caixa da emissora, alterando os 
fatores de segurança do investimento, segundo os parâmetros da AQI. 

b. Os custos operacionais da emissora estão lançados nos cenários da AQI, refletindo uma 
estrutura de gerenciamento, com uma determinada capacidade de controle e supervisão.   Nesse 
horizonte de vida dos títulos, os gestores ou os controladores podem entender que essa estrutura 
deve ser reforçada, em benefício de melhoria do desempenho futuro da geração de resultados 
pela sociedade, aumentando os custos operacionais, com o objetivo de fazer mais resultados 
adiante, ou de garantir menores desvios.   Assim ocorrendo, haverá, no médio prazo, maior 
necessidade de recursos na sociedade, com o objetivo de que, em longo prazo, ocorra uma 
compensação, havendo risco, inclusive, de que esta compensação não venha a ser 
alcançada.   Como o horizonte de 7 anos de responsabilidades da TÊXTIL RENAUX com as 
debêntures é de médio prazo, ocorrendo essa situação, nesse horizonte estará mais frágil o fluxo 
de caixa da TÊXTIL RENAUX para cumprir com suas obrigações com pagamento de juros e 
amortizações das debêntures. 

c. Os recursos livres mostrados nos fluxos de caixa da TÊXTIL RENAUX estão apoiados em 
cenário de comportamento inferido a partir do seu histórico de atuação e de projeções que arbitram uma 
configuração estável de mercado, seja na demanda e nos preços, como nos custos de produção e 
gerenciamento.   Custos de produção estáveis, significam a capacidade de manter um padrão de 
produtividade controlado, que é uma meta gerencial, mas não uma certeza.   Qualquer fator que perturbe 
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a capacidade da TÊXTIL RENAUX de manter seus padrões de produtividade, seja pela quebra de eficácia 
gerencial ou mesmo pela ocorrência da mudança dos padrões do seu mercado competitivo, provocará 
aumento de custos, sem repercussão nos preços.   Isso induzirá à perda da capacidade de geração de 
fluxos de caixa livres, segundo as expectativas da AQI. 

d. Se, por qualquer razão gerencial, ou econômica, os custos do programa de investimentos da 
TÊXTIL RENAUX crescerem acima dos padrões expostos no cenário referencial, haverá menos recursos 
livres no seu ambiente.   Eventual aumento de custos de investimento diminuirá o fluxo de recursos 
livres na sociedade, logo fará com que o fluxo de caixa da TÊXTIL RENAUX seja mais frágil, no sentido 
de cumprir suas obrigações com pagamento de juros e amortizações das debêntures. 

e. Qualquer ação administrativa ou judicial, que venha a bloquear ou minimizar a capacidade de 
produção, ou que provoque alteração nos padrões de formação de preços, se transfigurará em fator de 
risco para o investimento nas debêntures. 

 
3. OUTROS RISCOS 

 
a. Os títulos são de longo prazo de amortização.   Caso o investidor pretenda, antes do prazo final 
de liquidação, se desfazer do seu investimento, deverá recorrer ao mercado secundário, submetendo-se 
aos riscos de não encontrar comprador.   Os títulos serão registrados na Bovespa, de forma que, para 
sair de sua posição de investimento antes do prazo final da amortização, o investidor nas debêntures 
poderá recorrer ao pregão, entendido que não há qualquer garantia de liquidez a qualquer preço de 
cessão.   O mercado e as condições econômicas futuras é que ditarão o preço pelo qual as debêntures 
venham a ter eventual liquidez. 

b. A TÊXTIL RENAUX, sociedades coligadas, ou seus acionistas, não estabeleceram qualquer pacto 
de garantir liquidez em mercado secundário para as debêntures. 

c. O INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA PRIMEIRA EMISSÃO DE 
DEBÊNTURES DE TÊXTIL RENAUX (emissão das debêntures), relata as situações nas quais o 
Agente Fiduciário declara vencidos os títulos por antecipação.   Ocorrendo qualquer daquelas 
circunstâncias, é de se esperar que as Contas de Reserva constituídas junto ao Banco trustee, que figura 
na escritura, ou outro que venha a substituí-lo nessa função, não tenham recursos suficientes para 
liquidar os títulos.   Dessa forma, ocorrendo uma situação limite, na qual o Agente Fiduciário venha a 
declarar vencidos os títulos por antecipação, há risco de default, porque não deverão existir recursos 
para liquidar as obrigações com os títulos, antecipadas em relação ao previsto, ensejando risco de 
descumprimento por parte da emissora. 

d. O INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA PRIMEIRA. EMISSÃO DE 
DEBÊNTURES DE TÊXTIL RENAUX (emissão das debêntures), define que a TÊXTIL RENAUX 
deverá destinar recursos para Conta Reserva, para fazer o funding para o pagamento das amortizações.   A 
escritura prevê que o saldo desta conta e a ocorrência dos depósitos em datas certas sejam controlados pelo 
Agente Fiduciário.   Na hipótese de que os saldos sejam insuficientes num certo momento, ou que 
depósitos não sejam efetuados, a única ação que o Agente Fiduciário poderá tomar é declarar vencidos os 
títulos.   Ocorrendo essa situação, a Conta Reserva constituída junto ao Banco trustee, que figura na 
escritura, ou outro que venha a substituí-lo na função, não deverá ter recursos suficientes para liquidar os 
títulos, porque a Contas Reserva tem, como é necessário e lógico, uma regra de composição paulatina, 
associada com cada evento de pagamento e não com o valor total da emissão.   Dessa forma, ocorrendo 
uma situação limite, na qual o Agente Fiduciário venha a declarar vencidos os títulos por antecipação, não 
deverão existir recursos para liquidar, antecipadamente em relação ao previsto, as obrigações com os 
títulos, ensejando risco de descumprimento por parte da emissora. 
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e. O rating conferido aos títulos por agência(s) classificadora(s) de riscos, vincula-se à análise de 
risco de default, e não é permanente, podendo ser revisto a qualquer tempo.   Essa análise é 
estabelecida por ocasião da emissão e enseja uma nota de risco, que, a critério da agência, poderá, no 
futuro, ser alterada para expressar um risco maior do que aquele mostrado pela nota conferida por 
ocasião da emissão.   Essa nota não acompanha obrigatoriamente o título em toda o seu ciclo de 
vida.   Na ocorrência de qualquer fator superveniente, de caráter sistêmico, do ambiente econômico, ou 
do ambiente da TÊXTIL RENAUX, que, a exclusivo critério da agência, a fizer entender que a 
configuração de risco se alterou para pior, esta nota poderá vir a ser alterada, refletindo essa nova 
avaliação.   Assim, a nota de rating não significa para o investidor das debêntures um fator de 
proteção ao risco, na medida em que é transitória e reflete uma configuração do momento em que a 
nota é conferida. 

f. Na data da emissão dos títulos, não há evidências de riscos relacionados aos acionistas da 
TÊXTIL RENAUX, que possam repercutir sobre a sociedade, com reflexo nas debêntures da sua emissão. 
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A COMPANHIA 
 
HISTÓRICO DA TÊXTIL RENAUX S/A 
 

Fundada em 27 de abril de 1925, a Indústrias Têxteis Renaux S/A nascia com o pioneirismo de produzir 
tecidos denominados “MADRAS”. O grande comércio e as casas de modas das principais capitais 
comercializavam panos para cortinas e tecidos de decorações importados, em escala reduzida, de procedência 
alemã, francesa e inglesa. 
 

Surge um novo produto, em campo duvidoso e arriscado. Haveria a necessidade imperiosa de educar o 
povo, as famílias, a usarem cortinas na decoração e embelezamento de seus lares. 

 
Inicialmente, foram importados 12 teares jacquard e 6 teares maquineta. Os primeiros anos foram os mais 
difíceis devido a limitada procura por parte do mercado consumidor. Entre honrosos clientes dos primeiros anos, 
encontravam-se o Governo do Estado de Santa Catarina, incumbindo a empresa de fabricar as cortinas para o 
Palácio Rosado, nas quais foram lavradas as armas e o brasão do Estado. Após iniciada a produção de tecidos 
para cortinas, ampliou-se para tecidos destinados ao revestimento de móveis e decoração em geral, adicionando-
se posteriormente a linha de cretones estampados e tecidos para vestuário. A instalação da fiação deu-se a partir 
de 1938 com a compra de maquinários para a produção de fios cardados. 
 

A partir de 1966, a empresa abandona a linha de decoração mantendo apenas a de vestuário. O 
direcionamento para este nicho de mercado possibilitou à companhia manter seu processo expansionista e firmar 
a marca “RENAUX” como símbolo de qualidade em tecidos. 
 

A partir da década de 80, investe na modernização de suas instalações e equipamentos, ampliando o 
seu parque fabril e adquirindo máquinas importadas de última geração, teares Sulzer, Picanõl e Tsudakoma, 
que dispõem de avançado mecanismo para a inserção do fio de trama e controles computadorizados, 
proporcionando maiores índices de produtividade e de qualidade nos tecidos. Aplicando também, novas 
tecnologias de fiação, parte para a fabricação de fios com máquinas a rotor, fios open end, que proporcionam 
mais uniformidade longitudinal no diâmetro do fio, abandonando o sistema convencional de confecção de 
fios. 
 

Por volta de 1982, deu-se início à modernização de toda a área física da empresa, pois as instalações 
antigas já não comportavam mais o espaço suficiente para abrigar as novas máquinas e equipamentos que 
estavam sendo adquiridos. O processo de modernização do parque fabril, tem por principal finalidade a busca 
por melhores índices de qualidade e de produtividade, colocando a companhia em destaque perante as outras 
empresas da região e do país. 
 

Em 1991, procurando atingir com maior intensidade a região sul do país, a IRESA (Indústrias Têxteis 
Renaux S/A) adquiriu da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S/A a Lojas RENAUX. Enquanto pertencente a 
Fábrica  Renaux, a loja ofertava produtos eletro-eletrônicos, tecidos e vestuário, a IRESA muda a foco de 
atuação da LOJA transformando-a em um grande atacado de tecidos. 
 

Processando, até 1994, 500 toneladas por mês de algodão que eram destinadas a produção de fios para 
consumo próprio. Em 1995 a IRESA altera sua estratégia e começa a ingressar no mercado de fios. Entre 1995 e 
1996 foram investidos US$ 24 milhões, valores estes destinados principalmente à área de fiação. Estes 
investimentos possibilitaram que o faturamento da companhia crescesse 52% de 1994 para 1996. 

 
Em 27 de abril de 2000, foi aprovado em assembléia a alteração do nome da companhia que passou a se 

chamar Têxtil Renaux S/A., tendo como acionistas: 
 

Gilberto Renaux 
Paulo Renaux 
Outros1 

                                                 
1 Quadro de acionistas ao final. 
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O prazo de duração da companhia é indeterminado, e seu registro na CVM é 00754-4. 
 

A Têxtil Renaux S/A investe em equipamentos com tecnologia de ponta, que otimizam o consumo de 
água e produtos químicos, facilitando o tratamento final dos efluentes. A água por ser um importante insumo nos 
processos de fabricação de tecido, tornou-se uma das maiores preocupações ambientais da empresa. A água é 
captada do rio Itajaí Mirim, e a têxtil efetua seu próprio tratamento a fim de adequar-se aos processos produtivos 
de suas indústrias, os quais se destacam: o tingimento, alvejamento, lavagem, mercerização e engomagem.  
 

Após utilização nestes processos, para evitar impactos ambientais, toda a água utilizada na empresa 
passa por tratamento biológico e físico-químico antes de ser devolvida ao meio ambiente. A água é encaminhada 
para um sistema de tratamento de efluentes através de tubulação apropriada. O tratamento é efetuado pela 
Anglian Water Brusque, qué é uma empresa inglesa, instalada na cidade em dezembro de 1996.  A Anglian 
Water Brusque tem a responsabilidade de tratar e devolver água sem poluir a natureza. 

Não houve investimentos e desinvestimentos significativos de capital, nos últimos 3 anos, bem como, 
não há qualquer processo de investimento significativo em andamento pela Companhia. 
 

A Companhia não possui contratos relevantes celebrados, não diretamente relacionados com suas 
atividades operacionais. 
 
IDENTIFICAÇÃO DE ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES 
 

Qualquer informação ou esclarecimento sobre esta emissão, poderá ser obtida junto ao Diretor de 
Relações com os Investidores da Companhia: 

 
Sr. Paulo Renaux 
Escritório Comercial: Rua Centenário, nº 201 
Centro 
88.351-020 – Brusque/SC 
Fone: (47) 255-1000 
Fax:   (47) 255-1001 
e-mail: paulo@textilrenaux.com.br 
 

A emissora contou, neste processo de emissão, para os assuntos relacionados com a estruturação 
financeira, coordenação da emissão e aprovação junto à CVM, com a assessoria e consultoria da UNITAS 
DTVM S.A., e qualquer informação poderá ser obtida junto a ela com: 

 
Srs. João da Rocha Lima e/ou Carlos Alberto da Rocha Lima  
Escritório comercial: Av. das Nações Unidas, nº 11.857, Conjunto 111 
Bairro Brooklin Novo 
04.578-908 – São Paulo/SP 
Fone: (11) 5102-3500 
Fax: (11) 5506-4033 
e-mail: unitas@unitas.com.br 
 

Nos aspectos legais e jurídicos, a emissora contou com a consultoria da empresa MOTTA, 
FERNANDES ROCHA ADVOGADOS, e qualquer informação quanto aos aspectos legais da operação poderá 
ser obtida junto a: 

 
Drs. Osmar Simões e/ou Cláudia Gottsfritz 
Escritório comercial: Alameda Santos, 2.335 – 11º andar 
Bairro Cerqueira César 
01419-002 – São Paulo/SP 
Fone: (11) 3082 9398 
Fax: (11) 3082 3272 
e-mail: mfra@mfra.com.br 
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Para a auditoria dos três últimos balanços, a emissora contou com a consultoria da empresa 
MARTINELLI AUDITORES INDEPENDENTES S/C, e qualquer informação quanto aos aspectos da auditoria 
dos balanços poderá ser obtida junto a: 
 
SR. Alfredo Hirata 
Escritório Comercial: Rua Coronel Santiago, nº 177  
Bairro Atiradores 
89.203-560 – Joinville/SC 
Fone: (47) 431-1900 
e-mail: hirata@martinelliauditores.com.br 
 

Atendendo a instrução da CVM de rodízio dos auditores, informamos que nossas demonstrações 
financeiras no exercício de 2004 estão sendo auditadas pela MAZARS & GUÉRARD AUDITORES 
INDEPENDENTES S/C, e qualquer informação quanto aos aspectos da auditoria dos balanços poderá ser obtida 
junto a: 

 
Sr. Wagner Moreira da Silva 
Escritório Comercial: Alameda Franca, 1050, 3 e 4 Andares 
Bairro Cerqueira Cesar 
01.422-000 – São Paulo/SP 
Fone: (11) 3061-0900 
e-mail: wagner.moreira@mazars.com.br 
 

A emissora é a responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações 
contidas neste prospecto, as quais garante serem verdadeiras, consistentes, corretas e, em sua opinião, suficientes 
para a tomada da decisão fundamentada dos investidores quanto a investir ou não nas debêntures objeto desta 
oferta. Os dados econômicos e financeiros apresentados no Estudo Econômico anexo a esta oferta, foram obtidos 
a partir de uma base de dados fornecida pela emissora aos seus consultores, dentro dos princípios desta 
declaração. 
 
ATIVIDADES 
 
1 – Descrição dos negócios e mercado de atuação da companhia emissora 
 

A empresa atua no ramo têxtil, na fabricação de tecidos, fios, e facção de fios. 
 
- Tecidos xadrezes, flanelados, sarjas peletizadas, tecidos com lycra e popelines, 
- Fios 100% algodão, com títulos variando de 4/1 a 30/01 open end, fiação a rotor, 

 
Os produtos são fabricados dentro das exigências do mercado obedecendo a rígidos controles de 

qualidade, garantindo aos clientes a satisfação de suas necessidades técnicas e comerciais. 
 
As alterações decorrentes no mercado, principalmente após a sua abertura, levou a companhia a 

diversificar exponencialmente sua gama de produtos levando até seus clientes, a cada 3 meses novas coleções. 
 
A qualidade Renaux é marca do sucesso de seus produtos que, além de garantir o que produz, executa 

um trabalho de pós-venda auxiliando seus clientes, tanto de fios como de tecidos, no melhor aproveitamento dos 
produtos e na sua melhor aplicação. 

 
Todo o processo de qualidade inicia-se com a compra de matéria-prima, o algodão. Devido a grande 

diversidade de cor e qualidade do algodão, por ser uma fibra natural, a Renaux faz um processo de seleção para 
manter o padrão exigido pela companhia e por seus clientes. Para que isto se realize a empresa mantém um 
laboratório que analisa e qualifica as fibras alocando-as da melhor forma possível. 
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A Renaux procura mensurar as necessidades de cada cliente, personalizando e adequando os produtos, 
principalmente fios, a suas máquinas e necessidades o que torna a companhia parte do sistema de produção do 
cliente.  

 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

Apresentamos abaixo alguns indicadores relativo ao quadro de pessoal da empresa. 
 

Corpo Funcional: 
   

SEXO Nº FUNC. % 
Feminino 115 15,58 

Masculino 623 84,42 

TOTAL 738 100% 
 
 

TÊXTIL RENAUX 
S/A 

31/12/200
1 

% 31/12/2002 % 31/12/2003 % 30/06/2004 % 

Área de Produção 651 88% 624 87% 522 86% 643 87% 
Área de 

Administração 
51 6% 54 8,5% 55 8,5% 60 8% 

Área de Vendas 04 0,5% 04 0,5 04 0,5% 14 1% 
Conselho de 

Administração 
06 1% 05 0,5 05 0,5% 06 0,5% 

Diretoria 02 0,5% 02 0,5 02 0,5% 02 0,5% 

SUB-TOTAL 714 96% 689 97% 588 97% 725 98% 
        

LOJAS RENAUX 
LTDA 

31/12/200
1 

 31/12/2002  31/12/2003  30/06/2004  

Área de Produção - - - - - - - - 
Area de 

Administração 
10 1% 08 1% 04 1% 04 0,5% 

Área de Vendas 12 2% 12 2% 07 2% 07 1% 
Conselho de 

Administração 
-  -  -  -  

Diretoria 02 1% 02 1% 02 1% 02 0,5% 
SUB-TOTAL 24 4% 22 3% 13 3% 13 2% 

        
TOTAL DE 

FUNCIONÁRIOS 
738 100% 711 100% 601 100% 738 100%

 
 
Funcionários Associados a Sindicatos: 
 
 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 

Sindicato da Fiação e Tecelagem de 
Brusque – SC 

595 85% 564 85% 495 86% 575 86% 

Sindicato dos Mestres e Contramestres 
de Brusque – SC 

80 11% 75 11% 61 10% 81 12% 

Sindicato do Comércio de 
Brusque - SC 

22 4% 19 4% 13 4% 12 2% 

TOTAL 697 100% 658 100% 569 100% 668 100%
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A relação da Companhia com os sindicatos dos seus empregados é estabelecida pelo sindicato patronal da 
categoria. 
 
A política de Remuneração da Companhia, respeita as negociações coletivas mantidas com os respectivos 
sindicatos das categorias, assim como, também inclui a política de remuneração interna por mérito,  voltada aos 
funcionários. 
 
Benefícios concedidos aos funcionários: 

• Pagamento de 50% das matrículas e mensalidades dos cursos superiores, autorizados pela empresa; 
• Pagamento integral para os cursos de Pós Graduação, autorizados pela empresa, 
• Assistência médica e ambulatorial; 
• Pagamento de 50% dos medicamentos, adquiridos em farmácias autorizadas; 
• Associação Recreativa e Desportiva, com amplo ambiente para prática de esportes e socialização; 
• Plano de Alimentação bimestral composto por uma cesta básica; Vale-carne mensal, ambos subsidiados 

em 80% pela Companhia, bem como o lanche diário com os mesmos dispositivos do Plano 
Alimentação; 

• Facilidade na aquisição de Vale transporte subsidiado; 
• Assistência Jurídica; 
• Treinamentos e aperfeiçoamentos constantes; 
• Cursos de computação; 
• Prêmio Assiduidade; 
• Uniformes fornecidos gratuitamente; 
• Plano de Saúde, para todos os funcionários; 

 
Não há Plano de Opção de Compra de Ações destinados aos empregados, nem outra forma de envolvimento do 
capital da Companhia destinados aos mesmos. 
 
PROPRIEDADES, PLANTAS E EQUIPAMENTOS 
 

A gleba sobre o qual se assentam as instalações do complexo industrial da Têxtil Renaux S/A, apresenta 
uma área superficial de 54.258,00 m2, com uma testada de 285,31 m para a Rua Centenário. A topografia da área 
é plana, com a cota superior ao leito do logradouro, a superfície é seca, parcialmente pavimentada e edificada. 

 
O Imóvel recebe a matrícula nº 33.052 do Registro de Imóveis da Comarca de Brusque. 
 
O complexo industrial possui uma área construída de 47.377,92 m2, sendo composto pelo prédio 

administrativo, prédio do refeitório e vestiário, prédio da expedição, prédio da funilaria e almoxarifado, 
pavilhões de produção aí incluídos a tecelagem, depósito de algodão, fiação, oficinas e depósitos; prédio da 
tinturaria, prédio das caldeiras, depósito de produtos químicos, estação de tratamento de água, utilidades e 
demais benfeitorias. As características construtivas são as seguintes: 

 
Prédio administrativo (área de 2.735,68 m2): Estrutura de concreto armado, paredes de alvenaria de 

tijolos com revestimento em reboco e pintura e azulejos, forros em laje de concreto aparente e do tipo 
“Forrovid” , esquadrias em janelas de alumínio e portas de madeira, pisos em cerâmica, mármore e carpete, 
cobertura em telhas de alumínio apoiadas em estrutura metálica. Encontra-se em bom estado de conservação e a 
idade aparente é de 10 anos; 

 
Prédio do refeitório e vestiários (área 941,80 m2): Estrutura de concreto armado aparente, paredes de 

alvenaria de tijolos com revestimento em reboco e pintura e azulejos, forros em laje de concreto revestida em 
reboco e pintura e de alumínio, esquadrias em janelas de alumínio e portas de madeira, pisos em granitina, 
cobertura em telhas de alumínio apoiadas em estrutura metálica. Encontra-se em bom estado de conservação e a 
idade aparente é de 10 anos; 
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Prédio da expedição (área de 3.963,24 m2): Estrutura de concreto armado, paredes de alvenaria de 
tijolos aparentes, forro no pavimento inferior em laje de concreto aparente, esquadrias de alumínio, ferro e 
madeira, pisos em korodur, cobertura em telhas de alumínio sobre estrutura de concreto. Encontra-se em bom 
estado de conservação e a idade aparente é de 10 anos; 

 
Prédio da funilaria e almoxarifados (área de 442,65 m2): Estrutura de concreto armado, paredes de 

alvenaria de tijolos aparentes, sem forros, esquadrias de ferro, pisos em concreto alisado, cobertura em telhas de 
fibrocimento sobre estrutura metálica. Encontra-se em regular estado de conservação e a idade aparente é de 20 
anos; 

Prédios da produção (área de 29.282,89 m2): Estrutura de concreto armado, paredes de alvenaria de 
tijolos aparentes e revestidos em reboco e pintura e azulejos, forros em laje de concreto aparente, de alumínio e 
do tipo “Forrovid” , esquadrias de alumínio, ferro e madeira, pisos de korodur, concreto alisado, cerâmica e tacos 
de madeira, cobertura em telhas de alumínio sobre estruturas de concreto, de madeira e de aço. Encontram-se em 
regular estado de conservação e a idade aparente é de 20 anos; 

 
Pavilhão tinturaria (área de 3.970,31 m2): Estrutura de concreto armado, paredes de alvenaria de tijolos 

aparentes, sem forros, esquadrias de alumínio, ferro e madeira, pisos de concreto alisado, cobertura em telhas de 
fibrocimento sobre estruturas de concreto. Encontram-se em regular estado de conservação e a idade aparente é 
de 20 anos;  

 
Casa das caldeiras (área de 866,74 m2): Estrutura metálica, paredes de alvenaria de tijolos aparentes, 

sem forros, pisos de concreto alisado, cobertura em telhas de fibrocimento sobre estrutura metálica. Encontram-
se em regular estado de conservação e a idade aparente é de 20 anos; 

 
Pavimentações, utilidades, instalações  e benfeitorias diversas: pavimentações parciais em blocos de 

concreto, paralelepípedos, estação de tratamento de água, depósito de produtos químicos, subestações, balança, 
sistema de iluminação externa, tratamento paisagístico, instalações de luz, água, telefone, pneumática, 
reservatórios, etc. O estado de conservação é bom, apresentando uma idade aparente de 10 a 20 anos; 
 
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 

 
Durante o exercício de 2002, a Têxtil Renaux S/A, possuía participação societária minoritária na Fiação 

Renaux S/A. Visando um melhor planejamento estratégico e tributário pela Fábrica de Tecidos Carlos Renaux 
S/A, em 2002, houve a incorporação da Fiação Renaux S/A pela Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S/A, sua 
controladora e única cliente.  

 
Face o dispositivo legal (art 244 da Lei 6.404/76) que impede a participação recíproca entre as 

companhias, ocorreu a troca das ações que couberam a Têxtil Renaux S/A por ações possuídas pela Fábrica de 
Tecidos Carlos Renaux S/A no capital da Têxtil Renaux S.A, para posterior cancelamento e redução do número 
de ações do capital de ambas as Empresas, conforme Ata do conselho de Administração de 18 de julho de 2002. 
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ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO: TÊXTIL RENAUX S/A E LOJAS RENAUX LTDA 
 
QUANTIDADE AÇÕES ON E COTAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2002 
 
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
                   42,68%                    1,17%                  3,76%                  52,39%               
 
 
 
 
 
 
 
 
             1 COTA                                       4.998 COTAS                                                1 COTA 
               0,02%                                                99,9                            0,02% 
 

 
 
 
 
 
 

Fábrica de 
Tecidos 
Carlos 
Renaux 

S/A 
2.443.273 
AÇÕES 

Gilberto 

Renaux 

 
 

67.220 
AÇÕES 

Paulo     

Renaux 

 
 

215.425 
AÇÕES 

Demais 
Acionistas

 
 
 

2.998.829
AÇÕES 

TÊXTIL RENAUX  S/A 
5.724.747 AÇÕES 

100%
Gilberto Renaux 
 

Paulo Renaux 
 

LOJAS RENAUX LTDA
5.000 COTAS 

100%
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QUANTIDADE AÇÕES ON E COTAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2003 
 
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
                        0%                    25,71%                 25,67%                48,62%               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1 COTA                                        4.998 COTAS                                          1 COTA 
       0,02%                                              99,96%                          0,02% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
No exercício do ano de 2003, na data de 18 de setembro daquele ano, os senhores Gilberto Renaux e Paulo 
Renaux, adquiriram, respectivamente: 1.242.853 ações ordinárias nominativas mais 281.777 ações preferenciais 
nominativas, e, 1.200.420 ações ordinárias nominativas mais 272.842 ações preferenciais nominativas, de 
emissão da Têxtil Renaux S/A, e, de propriedade da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S/A, conforme Fato 
Relevante publicado pela mesma, em 18 de setembro de 2003. 

Fábrica de 
Tecidos 
Carlos 
Renaux 

S/A 
0 

AÇÕES 

Gilberto 

Renaux 

 
 

1.472.537
AÇÕES 

Paulo 

Renaux 

 
 

1.469.534
AÇÕES 

Demais 
Acionistas

 
 
 

2.782.676
AÇÕES 

TÊXIL RENAUX  S/A 
5.724.747 AÇÕES 

100%Gilberto Renaux 
 

Paulo Renaux 
 

LOJAS RENAUX LTDA
5.000 COTAS 

100% 
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QUANTIDADE AÇÕES ON E COTAS EM 30/06/2004 
 
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
                                   28,53%                 25,67%                 45,80%               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 1 COTA                                          4.998 COTAS                                          1 COTA 
                 0,02%                                                   99,96%                 0,02% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A Companhia não tem acordo de acionistas e todas as ações ordinárias dão direito a voto. 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 

A Companhia, como sociedade anônima, tem um Conselho de Administração formado por 6 membros 
efetivos: como Presidente Sr. Gilberto Renaux, como membros Paulo Renaux, Carlos Renaux Jr., Ernesto 
Helmuth Niemeyer, Maria Luiza Renaux e Patrícia Renaux Piragibe. 

 
O Conselho de Administração não possui suplentes. 

 
Abaixo é apresentado um resumo das qualificações dos membros efetivos do Conselho de Administração:  
 

 GILBERTO RENAUX, brasileiro, casado, economista, RG 81.146-7 SSP/SC e CPF nº 010.104.099-72, 
com endereço comercial à Rua Centenário, nº 201, Centro, Brusque-SC. 

 
Eleito em 08 de abril de 2003, para um mandato de 3 (três anos).  

 
Experiência Profissional: diplomado em Ciências Econômicas pela Universidade do Paraná; Pós 

Graduado na FGV. De 03/1969 à 05/1971 exerceu função de Economista na Fábrica de Tecidos Carlos Renaux 
S.A., passando a exercer a mesma função na Têxtil Renaux S.A., entre  01/06/1971 e 27/08/1971, quando foi 
eleito Diretor e Membro do Conselho a partir de 27/04/2000; em 03/10/2002 foi eleito Presidente do Conselho 
de Administração. 

Gilberto 

Renaux 

 
 

1.633.033 
AÇÕES 

Paulo 

Renaux 

 
 

1.469.534
AÇÕES 

Demais 
Acionistas

 
 
 

2.622.180
AÇÕES 

TÊXIL RENAUX  S/A 
5.724.747 AÇÕES 

100%Gilberto Renaux 
 

Paulo Renaux 
 

LOJAS RENAUX LTDA
5.000 COTAS 

100% 
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PAULO RENAUX, brasileiro, casado, administrador, RG 1.605.869-0 SSP/SC e CPF nº 374.458.207-
87, com endereço comercial à Rua Centenário, n° 201, Centro, Brusque – SC. 

 
Eleito em 08 de abril de 2003, para um mandato de 3 (três anos).  
 
Formado em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Políticas Econômicas do Rio de 

Janeiro. Diplomado como Técnico em Contabilidade em 1979 pela Escola Técnica de Comércio Cândido Mendes. 
Encarregado da Procuradoria Geral do Conselho Regional dos Estudos Econômicos e Financeiros da Federação dos 
Agentes Autônomos do Comércio do Rio de Janeiro de 1979 à 1981. Assessor Financeiro da empresa Santa Lúcia 
Com. e Ind., de 1978 à 1979. Estagiário na Associação Brasileira das Companhias Abertas de 1980 à 1981. 
Estagiário na Fábrica de Tecidos Carlos Renaux  S.A, durante o ano de 1981. Admitido em janeiro de 1982 na 
Têxtil Renaux S.A, eleito Diretor-Adjunto em abril de 1988; eleito diretor a partir de abril de 1994 e Membro do 
Conselho da Administração a partir de março de 1997, mantem essa posição até a presente data. 
 

CARLOS RENAUX JÚNIOR, brasileiro, casado, industrial, RG 3/R 755.057 expedida pelo SSI-SC e 
CPF 010.104.179-91, domiciliado a Rua Benjamim Lima, n° 302, Bairro Jardim Maluche, Brusque – SC. 

 
Eleito em 08 de abril de 2003, para um mandato de 3 (três anos). 
 
Diplomado em 1969 pela Universidade Federal do Paraná em Engenharia Química. Pós Graduado em 

Produtividade Industrial no ano de 1973 no Centro de Produção da Indústria.Admitido na Fábrica de Tecidos 
Carlos Renaux S/A em 15 de dezembro 1969 no cargo de Engenheiro Químico. Eleito em 1971 para cargo de 
Diretor-Adjunto que ocupou até 1979, quando passou às funções de Diretor. Eleito membro do Conselho de 
Administração da Têxtil Renaux S/A desde 26 de abril de 2001. 

 
ERNESTO HELMUTH NIEMEYER, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG 4.178.628 

SSP-SP e CPF 652.036.588-20, com endereço comercial à Rua Centenário, n° 201, Centro, Brusque-SC. 
 
Eleito em 08 de abril de 2003, para um mandato de 3 (três anos). 
 
Graduado em Administração de Empresas na Fundação Getúlio Vargas. De julho de 2000 até janeiro de 

2002 foi Diretor Presidente da Degusa Dental Ltda; de outubro de 1989 a junho de 2000, Diretor Financeiro da 
Degusa Brasil; de dezembro de 1981 até setembro de 1989 Diretor Adjunto de Planejamento e Controle, 
incluindo a Controladoria, Suprimentos, Planejamento e Aquisções (M&A), da empresa acima. De março de 
1981 até novembro de 1981 foi Gerente Administrativo da Labofarma S.A, empresa do grupo Degussa. De maio 
de 1978 até fevereiro de 1981, exerceu funções executivas na Degussa AG em Frankfurt, Alemanha, em diversos 
departamentos da Área Financeira. De maio de 1975 a Abril 1978, foi Gerente de Negócios da Manufacturers 
Hanover Leasing do Brasil. Lê, escreve e fala fluentemente os idiomas alemão e inglês. È Consultor 
Internacional na área financeira e de negócios. 

 
MARIA LUIZA RENAUX, brasileira, divorciada, professora universitária, RG 4/C 3.285.977 expedida 

pelo SSP-SC e CPF 003.767.959-72, com endereço comercial à Rua Centenário, n° 201, Centro, Brusque – SC. 
 
Eleita em 08 de abril de 2003, para um mandato de 3 (três anos). 
 
Formada em História, pela Universidade de São Paulo, é professora na Universidade Regional de 

Blumenau - FURB, em Blumenau-SC,  nos Cursos de História e Mestrado em Educação Profissional. 
 
PATRICIA RENAUX PIRAGIBE, brasileira, casada, administradora, RG 07789786-9 expedida pelo 

Instituto Felix Pacheco – Rio de Janeiro, e CPF 911.554.957-72, com endereço comercial à Rua Centenário, n° 
201, Centro, Brusque – SC. 

 
Eleita em 08 de abril de 2003, para um mandato de 3 (três anos). 
Bacharelada em administração, pela Faculdade Integrada Cândido Mendes – RJ em 1991;  trabalhou 

desde 1987 na Representações Primos S.A, após 1999 foi transferida para Fábrica de Tecidos Carlos Renaux 
S.A, como Gerente de Vendas.   
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O Conselho de Administração da Companhia elegeu, em 08 de abril de 2003, a Diretoria da empresa, 
para um mandato de 3 (três anos), os seguintes diretores: 
 
Gilberto Renaux, brasileiro, casado, economista, RG 81.146-7 SSP/SC e CPF nº 010.104.099-72, com endereço 
comercial à Rua Centenário, nº 201, Centro, Brusque-SC. 
 

Eleito em 08 de abril de 2003, para um mandato de 3 (três anos).  
 
Experiência Profissional: diplomado em Ciências Econômicas pela Universidade do Paraná; Pós 

Graduado na FGV. De 03/1969 à 05/1971 exerceu função de Economista na Fábrica de Tecidos Carlos Renaux 
S.A., passando a exercer a mesma função na Têxtil Renaux S.A., entre  01/06/1971 e 27/08/1971, quando foi 
eleito Diretor e Membro do Conselho a partir de 27/04/2000; em 03/10/2002 foi eleito Presidente do Conselho 
de Administração. 

 
Paulo Renaux, brasileiro, casado, administrador, RG 1.605.869-0 SSP/SC e CPF nº 374.458.207-87, com 
endereço comercial à Rua Centenário, n° 201, Centro, Brusque – SC. 
 

Eleito em 08 de abril de 2003, para um mandato de 3 (três anos).  
 
Formado em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Políticas Econômicas do Rio de 

Janeiro. Diplomado como Técnico em Contabilidade em 1979 pela Escola Técnica de Comércio Cândido 
Mendes. Encarregado da Procuradoria Geral do Conselho Regional dos Estudos Econômicos e Financeiros da 
Federação dos Agentes Autônomos do Comércio do Rio de Janeiro de 1979 à 1981. Assessor Financeiro da 
empresa Santa Lúcia Com. e Ind., de 1978 à 1979. Estagiário na Associação Brasileira das Companhias Abertas 
de 1980 à 1981. Estagiário na Fábrica de Tecidos Carlos Renaux  S.A, durante o ano de 1981. Admitido em 
janeiro de 1982 na Têxtil Renaux S.A, eleito Diretor-Adjunto em abril de 1988; eleito diretor a partir de abril de 
1994 e Membro do Conselho da Administração a partir de março de 1997, mantem essa posição até a presente 
data. 

 
Os dados do Diretor de Relação com Investidores são: 
 

Nome: Paulo Renaux 
Escritório Comercial: Rua Centenário, nº 201 
Centro 
88.351-020 – Brusque/SC 
Fone: (47) 255-1000 
Fax:   (47) 255-1001 
e-mail: paulo@textilrenaux.com.br 
site: www.textilrenaux.com.br 
 
Em 29 de março de 2004, em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária foi eleito o Conselho Fiscal, cujo 
mandato se encerra na Assembléia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2004. Foram eleitos, 
como representante dos Preferencialistas : 
 
EFETIVO: ANTÔNIO CARLOS GOEDERT, brasileiro, natural de Gaspar, nascido em 13/12/1965, casado sob 
o regime comunhão universal de bens, advogado Formado no Curso de Direito, na Fundação Educacional de 
Brusque-SC extensão Universidade Regional de Blumena, filho de Augusto Goedert e Maria dos Anjos Goedert, 
portador da Carteira de Identidade 3/R 1631.680 expedida pelo SSP-SC, CPF 556.174.509-30, domiciliado à 
Rua Felipe Schmidt, n° 250, Centro, Brusque-SC. Especializado em Direito Tributário, no Instituto Nacional de 
Pós Graduação, concluído em dezembro de 2000. Formado no Curso de Direito, na Fundação Educacional de 
Brusque-SC extensão FURB, em 1996. 
 
SUPLENTE: RICARDO RODA, brasileiro, natural de Brusque, nascido em 29/08/1977, solteiro, advogado, 
formado no curso de Direto na Universidade Regional de Blumenau-SC. 
filho de Renato Roda e Alzira Roda, portador da Carteira de Identidade 2.839.324-4 expedida pelo SSP-SC, CPF 
022.500.089-06, domiciliado à Rua Dr. Valdir Walendowsky, 274, Jardim Maluche, Brusque-SC. Advogado, 
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especializado em Direito Tributário, no Instituto Nacional de Pós Graduação, concluído em Março de 2002, 
Curso de Preparação a Magistratura –Associação dos Juristas do Rio Grande do Sul – AJURIS, em Porto Alegre 
–RS, concluído em dezembro de 2000.  
 
Como representante dos acionistas minoritários ordinários eleitos: 
 
 EFETIVO: EDER GONÇALVES, brasileiro, natural de Brusque, nascido em 18/07/1961, casado sob o regime 
comunhão parcial de bens, advogado, filho de Jacy Gonçalves e Alexandrina Lamim Gonçalves, portador da 
Carteira de Identidade 1.392.117 expedida pelo SSP-SC, CPF 415.310.519-87, domiciliado à Rua Felipe 
Schmidt, n. 31, Centro Empresarial João Dionísio Vechi, Sala 101, Centro, na cidade de Brusque-SC. Advogado 
Militante nas áreas Tributária, Comercial e Civil desde 1987, assessor jurídico empresarial de várias empresas de 
Brusque-SC e São João Batista-SC. Professor Universitário na Fundação Educacional de Brusque durante 1991 à 
2004. Sócio Gerente da Transportes Brusville Ltda.  
 
SUPLENTE: VÂNIA DUTRA ELIAS, brasileira, natural de Brusque-SC, nascida em 29/04/1976, solteira, 
advogada, filha de César Tournier Elias e Ana Regina Dutra Elias, portadora da Carteira de Identidade 
2.830.029-7 expedida SSP-SC, CPF 887.019.649-68, domiciliada Rua Felipe Schmidt, n. 31, Centro Empresarial 
João Dionísio Vechi, Sala 101, Centro, na cidade de Brusque-SC. Advogada, formada no Curso Superior de 
Direito na Universidade Regional de Blumenau, Pós- Graduada em Direito Civil, na Universidade Regional de 
Blumenau, atua nas áreas Tributária, Comercial e Civil. 
 
Como representantes dos acionistas controladores no Conselho Fiscal, foram eleitos:  
 
EFETIVO: JOSÉ CARLOS LOOS, brasileiro, natural de Blumenau, nascido em 08/03/1944, casado sob o 
regime comunhão de bens, industrial, filho de Oswaldo Loos e Maria Dirschnabel Loos, portador da Carteira de 
Identidade nº 4C/134.746, expedida pelo SSI-SC, CPF n° 104.121.239-91, domiciliado à Rua Augusto Bauer, n° 
1 na cidade de Brusque-SC. Diretor-Presidente da empresa Fundição Hércules Ltda, desde 1966, onde trabalha 
desde 1958. 
 
SUPLENTE: KLAUS PETER LOOS, brasileiro, casado sob o regime comunhão parcial de bens, natural de 
Brusque, nascido em 06/10/1969, industrial, filho de José Carlos Loos e Verônica M. Loos, portador da Carteira 
de Identidade nº 16/R 755.570, expedida pelo SSI-SC, CPF n° 803.103.119-34, domiciliado à Avenida Atlântica, 
n° 4410, na cidade de Balneário Camboriú-SC. Assessor de Diretoria na empresa Fundição Hércules, onde 
trabalha desde 1985, desempenhou também as funções de Apontador de Produção e Diretor de CPD. 
 
EFETIVO: JOSÉ GERMANO SCHAEFER, brasileiro, natural de Brusque, nascido em 06/06/1925, casado sob 
o regime comunhão de bens, aposentado, filho de Germano  Schaefer e Mathilde Schaefer, portador da Carteira 
de Identidade 3/R 81.683  expedido pelo SSI-SC, CPF 004.852.769-68, domiciliado à Rua Felipe Schmidt,  n° 
188, na cidade de Brusque-SC. Aposentado no cargo de Oficial do Registro Civil e Títulos e Documentos de 
Brusque, Superintendente Adjunto Administrativo do PROCAPE, junto a Secretaria da Fazenda de Santa 
Catarina; Presidente da Cimenvale; foi Prefeito da cidade de Brusque-SC. 
 
SUPLENTE GILMAR CESAR APPEL:, brasileiro, natural de Brusque, nascido em 20/03/1956, casado sob o 
regime comunhão parcial de bens, engenheiro civil, filho de Oswaldo Appel e Davina Regis Appel, portador da 
Carteira de Identidade 16/R 282.181 expedida pelo SSI-SC, CPF 415.269.619-20, domiciliado à Rua Dr Valdir 
Walendowsky, nº 204 na cidade de Brusque-SC. Formado em Engenharia Civil, na Fundação Educacional da 
Região de Blumenau –SC, presta serviços na Dimensional Engenharia Ltda, bem como é consultor em sua 
especialidade. 
 
EFETIVO: CLAÚDIA ANDONINI PELUSO, brasileira, natural de Florianópolis, nascida em 20/09/1977, 
solteira, advogada e Pós-Graduada em Direito Comercial, filha de Aldo Antonio Peluso e Vera Lucia Andonini 
Peluso, portadora da Carteira de Identidade 2.957.942 expedida pelo SSP-SC, CPF 932.636.009-15, domiciliado 
à Rua Frei Caneca, no 320, apartamento 501, Agronômica, na cidade de Florianopólis-SC. Advogada, presta 
serviços advocatícios junto a Peluso & Peluso Advogados Associados S/C. 
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SUPLENTE: LUCIANO WITKOWSKY, brasileiro, natural de Brusque, nascido em 08/04/1972, casado, 
contador, filho de Adolfo Witkowsky e Anastácia Edeltrudes Witkowsky, portador da Carteira de Identidade 
16/R 1.921.057 expedida pelo SSI-SC, CPF 734.265.209-15, domiciliado à Rua Dr Valdir Walendowsky, no 
231, na cidade de Brusque-SC. Formado em Ciências Contábeis na Universidade Regional de Blumenau-SC, 
atua no escritório Witkowsky Contabilidade S/A Ltda. 
 
Existe relação familiar entre os Diretores e os membros do Conselho de Administração. 
 
Não existe ações diretas ou indiretas detidas pelos administradores, decorrentes de planos de compra de ações, 
exercidas ou não, e outros valores mobiliários conversíveis em ações da emissora. 
 
No 3º trimestre de 2004 os administradores da empresa, senhores: Gilberto Renaux, Paulo Renaux e Carlos 
Renaux Júnior mantinham contratos de mútuo com a Têxtil Renaux S/A, onde a Companhia é devedora, 
conforme consta no ITR de 30/09/2004. O valor da dívida naquela data somava o montante de R$ 3.000.000,00.  
Os juros são os praticados no mercado, para este tipo de operação. O prazo médio de vencimento é de seis 
meses, renováveis sempre por igual período. 
 
No último exercício social a remuneração global dos administradores foi de R$ 897.956,99  
 
A Companhia não possui Planos de Opção de Compra de Ações. 
 
CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS 
 
Há uma ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional. 
 
Esta ação tramita na 2ª Vara Cívil da Comarca de Brusque sob o nº 011.98.003319-6, trata-se de uma ação de 
execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional em 1998, objetivando a cobrança da certidão da Dívida Ativa – 
CDA nº 91.4.98.000020-06. 
 
Esta ação judicial está sendo contestada pela Têxtil Renaux S/A, por meio dos competentes embargos a 
execução fiscal. Para tanto, a Têxtil Renaux tratou de garantir o juízo através de nomeação de um bem imóvel, 
conforme termo de nomeação de bens à penhora, constante às folhas 23 dos autos do processo judicial. 
 
Atualmente, a execução fiscal encontra-se suspensa até o julgamento dos embargos apresentados pela Têxtil 
Renaux. Os referidos embargos estão na fase de instrução e perfazem o valor de cerca de R$ 175.000,00. 
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QUADRO DE ACIONISTAS 
 

ORDINÁRIAS PREFERENCIAIS TOTAL GERAL Quant. Ações 

NOME Quantidade % Quantidade % Quantidade % X Valor p/ Ação 

MARLE S/A 0 0,00 3.058.801 27,78 3.058.801 18,28%         959.635,50  

GILBERTO RENAUX 1.633.033 28,53 374.794 3,40 2.007.827 12,00%         629.914,16  

BROOKLYN EMPREENDIMENTOS S/A 0 0,00 1.916.500 17,40 1.916.500 11,45%         601.262,20  

PAULO RENAUX 1.469.534 25,67 307.150 2,79 1.776.684 10,62%         557.397,83  
AMÉRICO FERNANDO RODRIGUES 
BRÉIA 656.235 11,46 620.248 5,63 1.276.483 7,63%         400.470,12  

RUBENS CLAUDIO GIUZIO 0 0,00 1.182.500 10,74 1.182.500 7,07%         370.984,90  

SAFRA SEGUROS 0 0,00 1.020.000 9,26 1.020.000 6,09%         320.003,89  
TEENS COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA 0 0,00 651.721 5,92 651.721 3,89%         204.463,97  

SOC.C.BENEF.C.C.RENAUX 538.126 9,40 20.545 0,19 558.671 3,34%         175.271,46  

TECIDOS MUARRE LTDA 345.177 6,03 176.806 1,61 521.983 3,12%         163.761,36  

IRIS RENAUX PIRAGIBE 334.555 5,84 52.696 0,48 387.251 2,31%         121.491,99  

INGO ARLINDO RENAUX 273.294 4,77 11.739 0,11 285.033 1,70%           89.423,20  
VLADIMIR ESTANISLAU 
WALENDOWSKY 237.174 4,14 36.608 0,33 273.782 1,64%           85.893,44  

BANCO SAFRA 0 0,00 200.000 1,82 200.000 1,19%           62.745,86  

OUTROS 237.619 4,15 1.381.806 12,55 1.619.425 9,68%         508.061,07  

TOTAL 5.724.747 100,00 11.011.914 100,00 16.736.661100,00%      5.250.780,94  
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ATIVIDADES DA COMPANHIA 
 

1 – Descrição dos negócios e mercado de atuação da companhia emissora 
 

A empresa atua no ramo têxtil, na fabricação de tecidos, fios, e facção de fios.  
- Tecidos xadrezes, flanelados, sarjas peletizadas, tecidos com lycra e popelines, 
- Fios 100% algodão, com títulos variando de 4/1 a 30/01 open end, fiação a rotor. 

 
Os produtos são fabricados dentro das exigências do mercado obedecendo a rígidos controles de 

qualidade, garantindo aos clientes a satisfação de suas necessidades técnicas e comerciais. 
As alterações decorrentes no mercado, principalmente após a sua abertura, levou a companhia a 

diversificar exponencialmente sua gama de produtos levando até seus clientes, a cada 3 meses novas coleções. 
A qualidade Renaux é marca do sucesso de seus produtos que, além de garantir o que produz, executa 

um trabalho de pós-venda auxiliando seus clientes, tanto de fios como de tecidos, no melhor aproveitamento dos 
produtos e na sua melhor aplicação. 

Todo o processo de qualidade inicia-se com a compra de matéria-prima, o algodão. Devido a grande 
diversidade de cor e qualidade do algodão, por ser uma fibra natural, a Renaux faz um processo de seleção para 
manter o padrão exigido pela companhia e por seus clientes. Para que isto se realize a empresa mantém um 
laboratório que analisa e qualifica as fibras alocando-as da melhor forma possível. 

A Renaux procura mensurar as necessidades de cada cliente, personalizando e adequando os produtos, 
principalmente fios, a suas máquinas e necessidades o que torna a companhia parte do sistema de produção do 
cliente.  

 
1.1 Diferenciação do produto 
 

A opção em diversificar o leque de produtos, fios e tecidos, firmou-se, devido a abertura e crescimento 
do mercado consumidor. 

- Fios: para as grandes companhias da região a empresa desenvolveu produtos que atendam a 
necessidade especifica de cada empresa, destinando máquinas à produção exclusiva. Desta forma 
alguns clientes têm a Têxtil Renaux como um braço de sua produção a qual obedece os padrões 
adequados a produção de seu cliente. 

- Tecido: a empresa se dedica a necessidade individual de cada cliente, criando linhas exclusivas 
em lotes menores, o que proporciona a companhia uma maior penetração no mercado e, 
conseqüentemente, faz com que seus clientes possam oferecer ao mercado tecidos exclusivos. 

 
A busca constante pela diferenciação do produto afasta a companhia da produção massificada. Foi com 

esta percepção, que nas coleções apresentadas pela empresa, disponibilizou-se a opção de alteração da 
composição, cor e padronagem tornando, assim, seu produto o único no mercado e a Têxtil Renaux uma 
alternativa para novos produtos.    

 
1.2  Processo produtivo 

O processo produtivo do fio e posteriormente fabricação do tecido é complexo. Para melhor 
compreensão deste a seguir é explanado sobre os setores de produção, bem como, o maquinário utilizado no 
processo produtivo do fio natural, o algodão: 

 
a) Fiação: destina-se a produção do fio, iniciando com a limpeza do algodão, que chega em fardos, 

passando por diversos processos até a formação do fio. Atende a necessidade da tecelagem e é 
produzido também para a comercialização. 

- Batedor Blendomat: tem como função de abrir o algodão em pluma, eliminando parte dos 
resíduos, fazendo uma mistura homogênea dos tipos de algodão. O material é conduzido através 
de sucção, dando continuidade para as cardas, alimentação direta. 

- Batedor de rolos: composto por uma série de máquinas, que após receberem os fardos de algodão 
já liberados de suas cintas metálicas e embalagens que os envolvem, processam uma abertura e 
limpeza no algodão, preparando-o para alimentar as próximas máquinas, as cardas. 
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- Cardas: continuam abrindo o algodão, efetuando uma forte limpeza no mesmo. Transforma o 
algodão em um fino véu, que irá ser condensado através de um funil, transformando-o em uma 
mecha de algodão que irá ser alojada dentro de uma lata ou vazo. Na continuidade, essas mechas 
irão alimentar os passadores. 

- Passadores: máquinas que recebem de 6 a 8 mechas de algodão, transformando-as em uma só, 
através da estiragem. Este processo, tem por objetivo, regularizar o material em peso por unidade 
de comprimento, corrigindo as irregularidades das mechas vindas das cardas. Quanto mais 
uniforme for esta mecha, melhor a qualidade do produto final. 

- Maçaroqueira: sua finalidade é continuar o afinamento das mechas dos passadores, 
transformando-as em pavios de algodão, também através da estiragem, dando uma torção a esses 
pavios. 

- Filatórios: tem a finalidade de dar a estiragem e a torção definitiva ao pavio, com as quais ele se 
transforma em fio. 

- Retorcedeiras: devido as diferentes finalidades que se destinam os fios, uma grande parte deles 
costuma ser retorcido, isto é, os fios são unidos e torcidos entre si, tornado-os assim, mais 
regulares e resistentes, propiciando a obtenção de tecidos e/ou fios de melhor qualidade.  

- Conicalerias: são máquinas enroladoras, alimentadas com espulas de fios dos filatórios ou 
retorcedeiras, formando, portanto, bobinas cônicas ou cilindros de fios singelos ou retorcidos. 

- Máquinas Open End: são máquinas onde a fabricação de fios se processa pela redução da 
quantidade de fibras, onde as mechas oriundas dos passadores são abertas, separando as fibras 
uma das outras, para depois serem novamente reunidas, onde recebem a torção formando assim, o 
fio. O fio se forma por aglutinação e torção das fibras. 

 
b) Urdimento: são confeccionados os rolos de urdume que alimentam os teares para fabricação de tecidos: 

- Urdideira Contínua: tem a função de preparar os fios, em sua maioria para tecido cru, ou seja, 
confeccionar os rolos de urdume. Rolo onde o fio é enrolado verticalmente. 

- Urdideira Seccional: tem a função de preparar os fios, em sua maioria para tecidos xadrezes, ou 
seja, confeccionar os rolos de urdume. Rolo onde o fio é enrolado verticalmente. 

- Engomadeira: os fios dos rolos de urdume, antes de irem para os teares, passam pelas 
Engomadeiras, onde recebem uma aplicação de goma, proporcionando assim, maior resistência 
ao fio fazendo com que o mesmo tenha um melhor desempenho na tecelagem. 

 
c) Tecelagem:  é responsável pela produção do tecido. O fio, proveniente da fiação ou urdimento, é 

preparado para sua utilização no tear, resultando em diversos tipos de tecidos e padronagens. 
- Teares Picañol – Modelo PAT: em sua maioria, produção de tecido cru. 
- Teares Tsudakoma - Modelo ZAX: produção de tecido, em sua maioria, xadrez. 
- Teares Sulzer - Modelo P-7100: produção, normalmente, de tecido cru. 
- Teares Sulzer - Modelo G-6300: produção, normalmente, de tecido xadrez. 

 
d) Vistoria: realiza a inspeção e preparação dos tecidos provenientes da tecelagem que serão 

encaminhados para tinturaria/acabamento.  
- Abridora: abre as peças que posteriormente serão revisadas. 
- Enrolador Tangencial: prepara os rolões para a Tinturaria com tecido já revisado. 
- Revisadeiras: revisa e prepara os rolões com o tecido produzido pelos teares e/ou enrola no 

sistema de rolinhos.  
 

e) Tinturaria e acabamento: realizam o tingimento e acabamento do tecido, bem como, o tingimento do fio 
para a produção dos tecidos xadrezes.  

Equipamentos para tinturaria e acabamento dos tecidos: 
- Impregnadeira: impregnação de produtos para limpeza do tecido.  
- Máquina de tingir: a máquina Foulard deposita sobre o tecido corantes e produtos químicos via 

espremedura entre dois cilindros para posterior reação. A máquina Jigger efetua o tingimento do 
tecido por esgotamento. 

- Máquina de lavar: tem a finalidade de retirar todos os resíduos de corantes e produtos químicos 
dos tecidos. 
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- Máquina de revisar tecidos: onde é efetuada a revisão do tecido após ter passado por todos os 
demais processos necessários. 

- Mercerizadeira: aplicação de soda caustica sobre o tecido, para melhorar a estabilidade 
dimensional e dar maior brilho à fibra de algodão. 

- Secador de tecido: secagem dos  tecidos tintos e xadrezes ou para tingir.  
- Esmerilhadeira: modificação da superfície do tecido tornando-o semelhante a pele de pêssego. 
- Rama: confere acabamento no tecido via aplicação de amaciantes e resinas e uniformiza sua 

largura. 
- Polimerizadeira: promove, através de alta temperatura, a condensação das resinas aplicadas na 

rama e conseqüentemente sua fixação sobre o tecido. 
- Calandra: confere o toque e brilho no tecido.  
- Flaneladeira: pelucia os tecidos através de ataque mecânico com guarnições. 
- Sanforizadeira: proporciona o encolhimento prévio controlado ao tecido deixando limites 

aceitáveis ao cliente. 
 
Equipamentos para tinturaria e acabamento dos fios: 
 
- Máquina de tingir: tem a finalidade de depositar sobre o fio corantes e produtos químicos. 
- Máquina de lavar: tem a finalidade de retirar todos os resíduos de corantes e produtos químicos 

dos fios. 
- Secador de fios: secagem dos fios.  

 
Como, se pode observar, o processo produtivo do fio e do tecido necessitam de grande número de 

maquinário. Estes, utilizados pela Renaux, são de última geração, objetivando proporcionar ao mercado um 
produto de extrema qualidade, com maior rapidez, satisfazendo as exigências dos clientes. 

 
2.  Principais fornecedores 
 
 A Têxtil Renaux S/A, tem como principal matéria-prima o algodão em pluma, que é transformado em 
fio cru ou em tecidos planos. Para o beneficiamento ou acabamento final do tecido, são utilizados agentes 
químicos nos processos de tingimento, e toque final dos tecidos. 
 
 Desde o ano 2000, o algodão é adquirido de fornecedores nacionais e estrangeiros.  Sendo que a parcela 
nacional corresponde 99%, provenientes dos estados de Goiás, do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já a 
parcela que é importada corresponde a 1%, e é proveniente do Paraguai. A política adotada pela Têxtil Renaux 
S/A, para a aquisição do algodão, é definida de acordo com as oportunidades de mercado. 
 
 Para atender a demanda de seus processos produtivos, a empresa tem como principais fornecedores as 
seguintes empresas: 
 

- Carlos Alberto Polatto – Mato Grosso: fornecedor de algodão. 
- Fazenda Marabá – Mato Grosso: fornecedor de algodão. 
- Basf – São Paulo – SP: fornecedor de produtos químicos. 
- Braskem S/A– São Paulo – SP: fornecedor de produtos químicos. 
- Brazmo S/A– São Paulo – SP: fornecedor de produtos químicos. 
- Ciba Especialidades Químicas – São Paulo – SP: fornecedor de produtos químicos. 
- Clariant – São Paulo – SP: fornecedor de produtos químicos. 
- Cognis – Jacareí – SP: fornecedor de produtos químicos. 
- Colours Ltda. – Blumenau – SC: fornecedor de produtos químicos. 
- Conacentro – São Gabriel do Oeste – MS: fornecedor de algodão. 
- Dow Produtos Químicos Ltda. – São Paulo – SP: fornecedor de produtos químicos. 
- Dupont – Barueri – SP: fornecedor de fio de elastano. 
- Dystar – São Paulo – SP: fornecedor de produtos químicos. 
- Dorival Agulhon – Aquino – MT: fornecedor de algodão. 
- Multigrain Cotton Comercial Ltda. – Jataí – GO: fornecedor de algodão. 
- Otaviano Olavo Pivetta – Nova Mutum – MT: fornecedor de algodão. 
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- Peróxidos – Curitiba – Paraná: fornecedor de produtos químicos. 
- Quimisa S/A Ind e Comércio – Brusque – SC: fornecedor de produtos químicos. 
- Toyobo – Americana – SP: fornecedor de fio. 

 
 Entre os outros fornecedores de materiais, como lubrificantes, embalagens, peças de reposição para o 
maquinário, materiais para escritório, destacam-se os seguintes: 

- Adami – Caçador – SC: fornecedor de embalagens. 
- Baumgarten – Blumenau –SC: fornecedor de embalagens. 
- Comfloresta – Itapoá – SC: fornecedor de lenha. 
- Copapel – Blumenau – SC: fornecedor de material de limpeza. 
- IPTC – Maringá – PR: fornecedor de embalagens. 
- Livraria Graf – Brusque – SC: fornecedor de material de escritório/expediente. 
- Kluber – São Paulo –SP: fornecedor de lubrificantes. 
- Schlafhorst – Alemanha: fornecedor de peças de reposição para fiação. 
- Schrader – Blumenau – SC: fornecedor de óleos lubrificantes. 
- Sulzer – Suíça: fornecedor de peças de reposição para teares. 
- Texima – São Paulo – SP: fornecedor de peças de reposição para tinturaria. 

 
3. Principais clientes 
 
 Para atender às tendências do mercado e às exigências dos clientes, a organização possui um leque de 
produtos bastante diversificado, e dispõe de maquinários e equipamentos de última geração para e elaboração e 
confecção de seus produtos.  Os clientes da Têxtil Renaux S/A são atacadistas de indústrias do vestuário, 
confecções, lojas de tecidos, malharias e tecelagens, situados em sua grande maioria, em torno de 81%, no 
mercado nacional. Do total de fios produzidos pela empresa, 30% são destinados ao consumo interno na 
tecelagem, para a produção dos tecidos, e os 70% restantes são destinados às vendas.  
 
 Por dispor de modernas instalações e equipamentos de alta tecnologia na produção de fios e tecidos, a 
Têxtil Renaux S/A proporciona produtos da mais alta qualidade, com um prazo de entrega menor do que a de 
seus concorrentes, visando com isso a total satisfação de seus clientes. 
 
 Os fios produzidos pela Têxtil Renaux S/A, compostos em 100% algodão, são destinados 
principalmente para a confecção de felpas, malhas, moletons, panos de copa e panos para sacaria. Sendo que, os 
principais clientes são os seguintes:  
 

- Latina Malhas – Brusque – SC. 
- Malhas Cadore - Brusque – SC. 
- Tecelagem Vale – Brusque - SC.  
- Jovitextil – Brusque - SC. 
- Bilelo Ind Com de Conf Ltda. – Brusque – SC 
- Willrich Malhas – Brusque - SC. 
- Havan – Brusque – SC. 
- Pitattus – Petropólis – RJ.  
- Fabiantex – Goiania - GO 
- Tecelagem LM - Brusque – SC. 
- Toalhas Dianneli – Brusque – SC. 
- Veneza Têxtil – Ribeirão Preto - SP 
- Tecelagem Guelfi Ltda – São Paulo - SP 
- Duartex – Goiânia - GO 
- Lialu – Brusque - SC 
- Texcotton – Blumenau - SC 
- Tecelagem Brusque – Brusque – SC 
- Savitex – Brusque - SC 
- Lufamar – Brusque - SC 
- Tecelagem Bruns – Brusque – SC. 
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 Já os tecidos fabricados pela Têxtil Renaux S/A, são destinados às indústrias de confecção de roupas, e 
varejistas de tecidos. Sendo seus principais clientes os seguintes: 
 

- Abrahão Otoch – Fortaleza - CE. 
- Alirio Pedrini – Brusque – SC. 
- By Brasil Empres Brasileira – Ibipora – PR. 
- Cia. Têxtil Hering – Blumenau – SC. 
- Cia. Têxtil Niazi Chohfi – São Paulo – SP. 
- Com de Tec Silva Santos Ltda. – São Paulo – SP. 
- Com de Tec R Mansur Ltda. – São Paulo – SP. 
- Conf Rovian – Brusque – SC. 
- Cotton System Ind Textil Ltda. – São Paulo – SP. 
- Delesia Foppa Baggio Conf – Cascavel – PR. 
- Fernando Maluhy & Cia. Ltda. – São Paulo – SP. 
- Clovig Com e Ind de Conf – Cachoeirinha – RS. 
- Guararapes – São Paulo – SP. 
- F A Maringá – Maringá – PR. 
- GZT Com e Imp Ltda. – Passo Fundo – RS. 
- Kamaros Ind e Com Ltda. – Belo Horizonte – MS. 
- Kaekos Conf Ltda. – Brusque – SC. 
- Kairouz Conf Ltda. – São Paulo – SP. 
- Lahoud Ind e Com Imp e Expor Ltda. – São Paulo – SP. 
- Leetex – São Paulo – SP. 
- Moraes Aguiar Ind e Com – Fortaleza – CE. 
- Padron Ind Têxtil Ltda. – São Paulo – SP. 
- R M NOR do Brasil Ind e Com – Fortaleza – CE. 
- Sawary Conf Ltda. – São Paulo – SP. 
- Tecelagem e Conf Cofram Ltda. – Camboriú – SC. 
- WJ Com e Ind Ltda. – Fortaleza – CE. 

 
3.1 Estabilidade da empresa versus carteira de clientes 
 
 A busca pelo aumento da gama de clientes proporciona maior segurança às empresas, pois elas deixam 
de depender de poucos clientes e previnem-se de crises e instabilidades que podem ocorrer no mercado. 
 
 Além disto, vendendo para clientes de todas regiões brasileiras, a Têxtil Renaux S/A beneficia-se, pois, 
evita as sazonalidades do mercado, ou seja, pode vender seus produtos para outros estados brasileiros, enquanto 
estariam estocados. 
 
 A empresa possui um leque diversificado de clientes, conseqüentemente, a fatia no percentual de 
faturamento torna-se menor, proporcionando maior estabilidade e credibilidade a Renaux. Os percentuais de 
compra dos 20 maiores clientes no faturamento da empresa, do ano de 2003, são demonstrados no gráfico 1.    
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Gráfico 1 – Gráfico do percentual dos 20 maiores clientes no faturamento da empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.   Fornecedores versus poder de barganha 
 
 Os fornecedores potenciais exercem o poder de negociação, devido seu grande porte e força no 
mercado, ditam os preços de um determinado produto.  
 
 Para os fornecedores terem forte poder de barganha sobre seus clientes é necessário que tenham atributos no seu 
produto que outros fornecedores não tem. Comprimento e resistência da fibra, cor e grau de pureza, são características 
que determinam a qualidade da matéria prima, classificando os fornecedores e seu potencial de negociação. 
 
 No caso do algodão, principal matéria-prima das indústrias têxteis, outra interferência é das cooperativas que são 
fortes e podem segurar o produto, forçando os preços. A Têxtil Renaux S/A efetua suas compras de algodão através de 
corretoras de mercadorias: Seiyo Menka do Brasil e Robert Daniel. A compra intermediada  proporciona maior segurança 
ao comprador pois a corretora efetua inspeções na produção do algodão, e a entrega é garantida. Outra fonte de matéria 
prima é o mercado externo mas, seu acesso é restrito e as compras sujeitas à taxações. Os preços no mercado interno 
também sofrem interferências do governo, através de políticas agrícolas nos preços praticados.  
 
 Os corantes e produtos químicos também são matérias-primas importantes para indústria têxtil. O processo de 
fabricação destes insumos exige grandes investimentos e o domínio de processos de química fina, o que reduz os 
fornecedores a poucas e grandes empresas que, conseqüentemente, ditam o preço no mercado, deixando-as com forte 
poder de negociação. Como a Têxtil Renaux S/A atua no mercado de compra de produtos químicos a muito tempo, 
adquiri grandes quantidades e tem credibilidade, também possui poder de negociação perante os fornecedores.  
 
 Pelo exposto conclui-se que as empresa compradoras sofrem inúmeras pressões ao buscarem a matéria 
prima, mas também possuem poder de barganha dependendo da quantidade comprada, do tempo que atua no 
mercado e da confiança que o comprador tem perante o fornecedor.   
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5.  Compradores versus poder de barganha 
 
 Os compradores ou clientes pressionam a indústria ao barganhar por menores preços, por melhor 
qualidade ou mais serviços em relação aos produtos que estão adquirindo, e assim influenciam nos resultados 
econômicos ou na sua rentabilidade. 
 
 A situação econômica do país acarreta dificuldades para comercialização dos produtos do setor têxtil, 
da mesma forma que afeta outros setores. Surgem picos de demanda, intercalados de períodos de recessão, 
difíceis de administrar, o que coloca as empresas facilmente a mercê dos clientes.  
 
 Os grandes compradores através de sua capacidade de barganhar, decorrente do seu poder de compra,  
competem, negociam com as empresas, arrastando os preços para baixo.  
 
 Outro fator importante que fortalece o poder de negociação dos compradores é a grande concorrência. 
Além, do país possuir diversas empresas do setor têxtil, proporcionando aos consumidores inúmeros preços e 
condições atrativas, os produtos dividem espaço com as importações, com tecidos e preços semelhantes.  
 
 Tem vantagem competitiva àquelas empresas que são mais ágeis, colocando no mercado com maior 
rapidez produtos de qualidade e com melhores condições de pagamento/negociação.  
 
 A Têxtil Renaux S/A mesmo detendo tecnologia avançada que, proporciona bons níveis de produção, 
diferenciação e qualidade, conseqüentemente, com produtos que justificam seus preços, é afetada pela forte 
concorrência e pelas oscilações da economia do país. Clientes que compram grandes quantidades e honram com 
seus compromissos, que negociam por melhores preços e prazos de pagamento, se relacionam diretamente com a 
gerencia e departamento de vendas da companhia. 
 
6. Estrutura Comercial  
  
 A seguir será apresentada como a empresa distribui seus produtos, procurando, desta forma, 
desenvolver e ampliar seu mercado de atuação, para satisfação dos seus clientes. 
 
6.1 Distribuição dos produtos – representantes 
 
 A distribuição dos tecidos e fios produzidos pela Têxtil Renaux S/A é feita através de representantes, escritórios 
de representação, e da Loja Renaux (sita a Avenida Otto Renaux – Centro – Brusque). Sendo que os representantes estão 
divididos em dois grandes grupos: representantes de fios, matriz, e representantes de tecidos, matriz e loja. 
  
 Os escritórios de representações da matriz estão localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Bahia, Minas Gerais, Recife, Fortaleza e Goiás, possuem juntos 16 representantes, 7 representantes de fios e 9 de 
tecidos, que são responsáveis por atender todos os clientes do Brasil de acordo com suas áreas delimitadas. 
Então, além dos representantes da loja, o tecido também é distribuído por 9 representantes da Têxtil Renaux: 
 

- Jampa Representações: Rio de Janeiro. 
- Labor Representações: Goiás.  
- Moreira Representações: Espírito Santo.  
- Renato Quagliatto: Fortaleza e região. 
- Renaux São Paulo: São Paulo. 
- Representações Famalicense: Minas Gerais. 
- Representações Jaleth: Triângulo Mineiro. 
- Rubeiz Representações: Bahia. 
- Visma Representações Ltda.: Recife e região. 

 
 Os fios produzidos são compostos em 100% algodão, e são distribuídos aos clientes pelos outros 7 
representantes da Têxtil Renaux. Não existe divisão por região, cada representante possui seus clientes:  
 

- Boing Representações Ltda. 
- Dinâmica Com Representações. 
- Indústria Têxtil Loostex Ltda.                  
- Klabunde Representações Ltda. 
- Loos Comércio e Representações. 
- Multi-Cotton Ceres Representações Ltda. 
- S C R Comércio e Representações Ltda. 
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7. Nicho de mercado 
 
 Nicho de mercado é uma especificidade um pouco mais recente daquilo que antigamente se conhecia 
como segmento. Trata-se de uma fatia do mercado que uma empresa vai explorar, um segmento de mercado 
privilegiado, que tenha melhor adaptabilidade às realidades da empresa, às potencialidades de seus produtos.  
 
 A Têxtil Renaux distribui seus produtos quase que totalmente no mercado nacional. As exportações, 
exclusivamente de tecidos, representam apenas uma pequena parcela das vendas, sendo que em 1999, 2000, 
2001, 2002 e 2003 tiveram os índices de 1,67%, 4,23%,  4,18%, 2,85 e 19% respectivamente do total da 
produção de tecidos nos últimos cinco anos. A perspectiva para 2004 esta em torno de 20%. 
 
 Os tecidos e fios Renaux são nacionalmente famosos por sua padronagem de cores em xadrez, e pela 
maciez de suas pelúcias ou flanelas, muito confortáveis como roupas de inverno. Os produtos Renaux são 
comercializados em 20 estados brasileiros, o que os tornam conhecidos em quase todo o território nacional, 
sendo que o percentual de compra de cada estado do ano de 2003, é demonstrado no gráfico 2. 
 
Gráfico 2 – Gráfico do percentual de cada estado brasileiro no faturamento da empresa 
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TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
 
A composição do capital social da Têxtil Renaux S/A é demonstrada no quadro abaixo, conforme AGE/O de 29 
de março de 2004: 
 

ORDINÁRIAS PREFERENCIAIS TOTAL GERAL 
NOME Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

MARLE S/A 0 0,00 3.058.801 27,78 3.058.801 18,28%

GILBERTO RENAUX 1.633.033 28,53 374.794 3,40 2.007.827 12,00%

BROOKLYN EMPREENDIMENTOS S/A 0 0,00 1.916.500 17,40 1.916.500 11,45%

PAULO RENAUX 1.469.534 25,67 307.150 2,79 1.776.684 10,62%

AMÉRICO FERNANDO RODRIGUES BRÉIA 656.235 11,46 620.248 5,63 1.276.483 7,63%

RUBENS CLAUDIO GIUZIO 0 0,00 1.182.500 10,74 1.182.500 7,07%

SAFRA SEGUROS 0 0,00 1.020.000 9,26 1.020.000 6,09%

TEENS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0 0,00 651.721 5,92 651.721 3,88%

SOC.C.BENEF.C.C.RENAUX 538.126 9,40 20.545 0,19 558.671 3,34%

TECIDOS MUARRE LTDA 345.177 6,03 176.806 1,60 521.983 3,12%

IRIS RENAUX PIRAGIBE 334.555 5,85 52.696 0,48 387.251 2,31%

INGO ARLINDO RENAUX 273.294 4,77 11.739 0,11 285.033 1,70%

VLADIMIR ESTANISLAU WALENDOWSKY 237.174 4,14 36.608 0,33 273.782 1,64%

BANCO SAFRA 0 0,00 200.000 1,82 200.000 1,19%

OUTROS 237.619 4,15 1.381.806 12,55 1.619.425 9,68%

TOTAL 5.724.747 100,00 11.011.914 100,00 16.736.661 100,00%

 
As ações da Companhia são do tipo preferenciais ou ordinárias. A cada ação ordinária corresponde um voto nas 
deliberações das Assembléias Gerais. 
 
O Estatuto Social da Companhia prevê em seu artigo 25, que o lucro líquido, efetuadas as deduções previstas em 
lei, terão o destino que lhe atribuir a assembléia geral ordinária por proposta da diretoria, ouvido o conselho de 
administração. Se, feitas as deduções previstas neste artigo ainda houver saldo remanescente, o Conselho de 
Administração poderá propor, e a Assembléia deliberar, destiná-lo para a constituição de uma Reserva para 
Investimentos e Capital de Giro, que terá por finalidade assegurar investimentos em bens do ativo permanente ou 
acréscimos ao capital de giro, para amortização de dívidas. Esta reserva, em conjunto com as demais, não poderá 
exceder ao valor do capital social e poderá ser utilizada na absorção de prejuízos, sempre que necessário, na 
distribuição de dividendos, a qualquer momento, nas operações de resgate, reembolso ou compra de ações ou na 
incorporação ao Capital Social. 
 
A Companhia poderá levantar balanço semestral e efetuar a distribuição de dividendo intermediário à conta de 
lucros apurados nestes balanços ou à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes.  
 
Não existe atualmente nenhum acordo de acionistas. 
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EMISSÃO DE DEBÊNTURES 
 
Agora, a Companhia vem a público para oferecer novos valores mobiliários de sua emissão. Através da 
Assembléia Geral Extraordinária de 30 de setembro de 2004 e da Reunião do Conselho de Administração 
também realizada em 30 de setembro de 2004, a Companhia deliberou a emissão de Debêntures com as 
seguintes características: 
 
Data de Emissão: 1º de setembro de 2004. 
 
Quantidade de Debêntures: 40.000 (quarenta mil) Debêntures. 
 
Valor Nominal Unitário: R$ 1.000,00 (um mil reais). 
 
Valor total da Emissão: R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais). 
 
Séries: a emissão foi realizada em uma única série de 40.000 (quarenta mil) Debêntures. 
 
Prazo de Vencimento: o vencimento das Debêntures se dará no dia 1º de setembro de 2010. 
 
Forma: As Debêntures são escriturais e não conversíveis em ações. 
 
Espécie: As Debêntures são da espécie subordinada. 
 
Remuneração: As Debêntures desta emissão farão jus a uma remuneração, a ser paga mensalmente a partir do 
próprio mês da subscrição e integralização, equivalente a 0,8355% (oito mil, trezentos e cinqüenta e cinco 
décimos de milésimos por cento) sobre o saldo do valor nominal unitário das Debêntures em circulação não 
amortizado no último dia útil do mês de competência, atualizado de acordo com a Escritura de Emissão. A 
remuneração será devida até a data de vencimento da última parcela de amortização (1º de setembro de 2010). 
 
Amortização: A Companhia promoverá a amortização integral desta emissão em 5 (cinco) parcelas anuais e 
sucessivas, aplicando-se o respectivo percentual sobre 100% (cem por cento) do valor nominal atualizado de 
cada debênture, de acordo com a Escritura de Emissão, da seguinte forma: 20% em 01/09/06, 20% em 01/09/07, 
20% em 01/09/08, 20% em 01/09/09 e 20% em 01/09/10. 
 
Fator de atualização: As Debêntures terão seu valor nominal atualizado monetariamente, a cada 12 (doze) 
meses, a partir da Data da Emissão e até a data de vencimento das debêntures, de acordo com a variação 
acumulada do Índice Geral de Preços do Mercado – Número Índice (“IGP-M”), divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Economia - IBRE/FGV, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. 
Na hipótese de superveniência de norma legal ou regulamentar que permita correção monetária em períodos 
inferiores ao anual, a Emissora fica, desde já, obrigada a adotar o novo critério, sendo que a periodicidade para a 
atualização nunca poderá ser inferior à mensal 
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SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMISSORA 
 

 
Fundada em 27 de abril de 1925, a Indústrias Têxteis Renaux S/A nascia com o pioneirismo de produzir 

tecidos denominados “MADRAS”. O grande comércio e as casas de modas das principais capitais 
comercializavam panos para cortinas e tecidos de decorações importados, em escala reduzida, de procedência 
alemã, francesa e inglesa. 
 

Surge um novo produto, em campo duvidoso e arriscado. Haveria a necessidade imperiosa de educar o 
povo, as famílias, a usarem cortinas na decoração e embelezamento de seus lares. 

 
Inicialmente, foram importados 12 teares jacquard e 6 teares maquineta. Os primeiros anos foram os mais 
difíceis devido à limitada procura por parte do mercado consumidor. Entre honrosos clientes dos primeiros anos, 
encontravam-se o Governo do Estado de Santa Catarina, incumbindo a empresa de fabricar as cortinas para o 
Palácio Rosado, nas quais foram lavradas as armas e o brasão do Estado. Após iniciada a produção de tecidos 
para cortinas, ampliou-se para tecidos destinados ao revestimento de móveis e decoração em geral, adicionando-
se posteriormente a linha de cretones estampados e tecidos para vestuário. A instalação da fiação deu-se a partir 
de 1938 com a compra de maquinários para a produção de fios cardados. 
 

A partir de 1966, a empresa abandona a linha de decoração mantendo apenas a de vestuário. O 
direcionamento para este nicho de mercado possibilitou à companhia manter seu processo expansionista e firmar 
a marca “RENAUX” como símbolo de qualidade em tecidos. 
 

A partir da década de 80, investe na modernização de suas instalações e equipamentos, ampliando o seu 
parque fabril e adquirindo máquinas importadas de última geração, teares Sulzer, Picanõl e Tsudakoma, que 
dispõem de avançado mecanismo para a inserção do fio de trama e controles computadorizados, proporcionando 
maiores índices de produtividade e de qualidade nos tecidos. Aplicando também, novas tecnologias de fiação, 
parte para a fabricação de fios com máquinas a rotor, fios open end, que proporcionam mais uniformidade 
longitudinal no diâmetro do fio, abandonando o sistema convencional de confecção de fios. 
 

Por volta de 1982, deu-se início à modernização de toda a área física da empresa, pois as instalações 
antigas já não comportavam mais o espaço suficiente para abrigar as novas máquinas e equipamentos que 
estavam sendo adquiridos. O processo de modernização do parque fabril, tem por principal finalidade a busca 
por melhores índices de qualidade e de produtividade, colocando a companhia em destaque perante as outras 
empresas da região e do país. 
 

Em 1991, procurando atingir com maior intensidade a região sul do país, a IRESA (Indústrias Têxteis 
Renaux S/A) adquiriu da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S/A a Lojas RENAUX. Enquanto pertencente a 
Fábrica  Renaux, a loja ofertava produtos eletro-eletrônicos, tecidos e vestuário, a IRESA muda a foco de 
atuação da LOJA transformando-a em um grande atacado de tecidos. 
 

Processando, até 1994, 500 toneladas por mês de algodão que eram destinadas à produção de fios para 
consumo próprio. Em 1995 a IRESA altera sua estratégia e começa a ingressar no mercado de fios. Entre 1995 e 
1996 foram investidos US$ 24 milhões, valores estes destinados principalmente à área de fiação. Estes 
investimentos possibilitaram que o faturamento da companhia crescesse 52% de 1994 para 1996. 
 

Em 27 de abril de 2000, foi aprovado em assembléia a alteração do nome da companhia que passou a se 
chamar Têxtil Renaux S/A., tendo como principais acionistas: 

 
Gilberto Renaux 
Paulo Renaux 
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Todas as operações financeiras que a Companhia realizou neste período, dizem respeito a essas atividades, como 
retratam as Demonstrações do Resultado dos Exercícios findos em 31/12/2001, 31/12/2002 e 31/12/2003, 
conforme quadro abaixo, como comentamos: 
 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDO EM 
         
DATA DO ENCERRAMENTO 31/12/2003 31/12/2002 31/12/2001
    
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA 94.809.483 96.815.100 93.568.767
  Deduções de Vendas (14.656.823) (17.365.239) (16.327.220)
RECEITA LÍQUIDA 80.152.660 79.449.861 77.241.547
  Custo das Vendas (64.133.083) (69.296.325) (66.342.454)
LUCRO BRUTO 16.019.577 10.153.536 10.899.093
    
DESPESAS OPERACIONAIS (26.663.021) (36.130.488) (15.169.058)
  Despesas com Vendas (5.458.393) (5.771.973) (4.488.956)
  Gerais e Administrativas (2.983.307) (4.552.585) (4.555.013)
  Honorários dos Administradores (1.175.083) (1.105.843) (1.065.996)
  Depreciação (3.025.214) (3.582.560) (4.704.147)
  Parcela da Depreciação Apropriada ao Custo 2.957.354 3.304.320 4.634.135
  Despesas Financeiras (16.456.865) (28.214.487) (9.824.567)
  Receitas Financeiras 2.012.088 3.789.162 4.179.796
  Outras Receitas Operacionais 359.157 3.478 655.690
  Outras Despesas Operacionais (2.892.758) - 
    
RESULTADO OPERACIONAL (10.643.444) (25.976.952) (4.269.965)
Resultado não Operacional 902.819 (86.609) (6.830)
    
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/ IMPOSTO
DE RENDA  E CONTR. SOCIAL E 
PARTICIPAÇÕES (9.740.625) (26.063.561) (4.276.795)
Crédito Tributário Diferido 5.574.967 1.073.305 6.411.991
Provisão para Imposto de Renda 419.238 676.938 (599.122)
Provisão para Contribuição Social 157.815 228.744 (136.097)
Participação dos Administradores - (10.160) (154.494)
    
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (3.588.605) (24.094.734) 1.245.483
Participação dos Minoritários (4) (9) (15)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (3.588.609) (24.094.743) 1.245.468
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Por seu lado, os balanços patrimoniais da Companhia, encerrados em 31/12/2001, 31/12/2002 e 31/12/2003, 
refletem esse período vivido pela empresa. Os relatórios de auditoria, inseridos neste prospecto, principalmente 
as Notas explicativas, detalham vários aspectos importantes dessas demonstrações, cujo resumo fazemos a 
seguir: 
 

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM  
          
DATA DO ENCERRAMENTO 31/12/2003 31/12/2002 31/12/2001
     
ATIVO   
     
CIRCULANTE      21.396.783      38.868.849       49.223.038 
  Caixa e Bancos           389.033           141.407            264.884 
  Títulos Vinculados ao Mercado Aberto             68.209        6.008.031       11.531.219 
  Duplicatas a Receber de Clientes      14.385.483      12.740.990       14.702.708 
  Títulos Descontados      (12.223.668)                      -  
  Provisão para Devedores Duvidosos        (1.250.456)           (587.863)             (79.980)
  Estoques      11.485.973      11.022.823       15.850.783 
  Impostos a Recuperar        6.647.313        7.865.040         6.713.223 
  Outras Contas a Receber        1.894.896        1.678.421            240.201 
     
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO      27.340.455      17.303.290       15.994.217 
  Depósitos Judiciais e Outros        9.205.491        5.153.969         4.918.201 
  Crédito com Controlada           410.676                      -                      -
  Créditos Tributários      17.724.288      12.149.321       11.076.016 
     
PERMANENTE      26.121.931      27.557.325       33.032.911 
  Investimentos        2.711.862         2.332.510         2.743.910 
  Participações em Coligada e Controlada        2.404.164        1.999.943         2.411.343 
  Outras Participações           307.698           332.567            332.567 
     
  Imobilizado      23.410.069       23.422.679       25.501.108 
  Diferido                      -        1.802.136         4.787.893 
     
TOTAL DO ATIVO      74.859.169      83.729.464       98.250.166 
     
     
PASSIVO   
     
CIRCULANTE      23.528.502       61.342.306       53.581.755 
  Fornecedores Nacionais      11.328.632      12.829.281         1.211.123 
  Fornecedores Exterior - Matéria Prima                      -      17.047.374       17.107.124 
  Fornecedores Exterior - Imobilizado                      -                      -            435.204 
  instituições Financeiras        7.217.459      28.165.343       29.794.408 
  Empresas Controladas e Coligadas                      -           487.263            385.055 
  Impostos Diversos a Pagar        1.543.396           993.130         1.221.324 
  Salários e Encargos Sociais        2.388.478           785.939         1.434.469 
  Comissões a Pagar           668.887           691.049            505.573 
  Dividendos a Pagar               3.296               4.094            960.000 
  Participações Estatutárias                      -                      -            138.385 
  Outras Exigibilidade           378.354           338.833            389.090 
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BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM  
          
DATA DO ENCERRAMENTO 31/12/2003 31/12/2002 31/12/2001
  Instituições Financeiras      25.714.163        6.247.487         6.768.376 
  Empréstimo Pessoa Física        2.751.515                      -  
  Prodec      12.830.992      10.873.467         7.758.789 
  Impostos a Recolher        7.002.821        1.291.704         1.681.913 
     
PARTICIPAÇÃO DE MINORITÁRIOS                      -                      -                      -
     
PATRIMÔNIO LÍQUIDO        3.031.176        3.974.500       28.459.333 
  Capital Social      12.000.000      12.000.000       12.000.000 
  Correção Monetária do Capital        5.284.641        5.284.641         5.284.641 
  Capital Realizado Atualizado      17.284.641      17.284.641       17.284.641 
  Reservas de Capital                      -        3.254.812         3.254.812 
  Reservas de Lucro                      -        7.529.790         7.919.880 
  Reservas de Reavaliação        2.628.191                      -                      -
  Prejuízos Acumulados      (16.881.656)      (24.094.743)                      -
     
TOTAL DO PASSIVO      74.859.169      83.729.464       98.250.166 
 
No ano de 2001, na produção de fios para venda tivemos um incremento de 6% em relação a 2000. Quanto aos 
tecidos, em quantidade, ficaram estes nos mesmos patamares do ano anterior com os preços adaptados ao nosso 
mercado. Importante salientar que pesquisa feita pela revista Indústria Brasileira editada pela Confederação 
Nacional da Industria concluiu que a Indústria Têxtil Nacional teve uma redução de 5,22% neste exercício. 
 
O lucro líquido do exercício de 2001 foi de R$ 1,24 milhões, permanecendo também nos mesmos patamares do 
ano anterior. 
 
Os investimentos efetuados no ano de 2001 atingiram o valor de R$ 4,3 milhões, sendo que no final do ano 
foram adquiridas duas máquinas fiandeiras no valor aproximado de R$ 1,6 milhões para aumento da produção de 
fios. 
 
O resultado do exercício findo em 31/12/2002 apresentou um prejuízo de R$ 24,094 milhões decorrente da 
impossibilidade, durante este exercício, de repasse nos preços dos produtos finais ao mercado, com a mesma  
velocidade da evolução dos nossos custos. As causas determinantes foram a variação cambial dos contratos de 
financiamento em moeda estrangeira, a elevação dos preços dos insumos atrelados direta ou indiretamente a 
moeda norte americana e a elevação dos preços administrados pelo governo, como é o caso da energia elétrica. A 
principal matéria prima (Algodão), por exemplo, acumulou neste período uma alta de mais de 100%, aliado ao 
fato da ausência de linhas de crédito para financiamentos, provocando a maior necessidade de capital de giro.   
 
Todavia, ainda no final de 2002, a Companhia realizou um árduo trabalho de reposicionamento dos seus preços 
tanto na linha de tecidos como na de fios,  além de iniciar a substituição de matérias primas e insumos 
importados por similares nacionais, o que tem provocado uma substancial queda nos custos. 
 
Apesar dessas dificuldades, no exercício ainda foram realizados investimentos na ordem de R$ 1,4 milhões para 
melhorias das máquinas e equipamentos objetivando minimizar operações que são refletidas nos custos e 
redução da mão de obra. 
 
No ano de 2003, a companhia reestruturou toda a sua dívida de curto e longo prazo junto a instituições 
financeiras e fornecedores e, em função de medidas implementadas nas áreas financeira e industrial, 
notadamente no segundo semestre daquele ano, retomou o caminho da lucratividade. 
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Algumas medidas implementadas com forte impacto em suas demonstrações financeiras podem ser destacadas: 
 

a) reestruturação e alongamento do perfil das dívidas de curto e longo prazo junto a instituições 
financeiras e fornecedores; 

b) industrialização de fios para terceiros, que possibilitou trabalhar com a capacidade instalada total; 
c) desenvolvimento de novos produtos com maior valor agregado; 
d) reestruturação de todo o sistema de vendas; 
e) desenvolvimento de nova logomarca, pois a identidade visual de uma empresa é um dos seus principais 

patrimônios, e é por meio dela que uma instituição apresenta seus valores, sua filosofia, sua postura 
profissional, tornando-se visível e reconhecida pelo público; 

 
Ressalta-se que em 2003, mesmo obtendo resultado negativo de R$ 9,7 milhões antes da provisão para imposto 
de renda e contribuição social, a empresa teve uma significativa melhora de 62% em seu resultado, em relação 
ao último exercício de 2002. Esta melhora significativa de resultados decorre, principalmente, da mudança de 
estratégia (foco na facção), reposicionamento de preços no mercado e melhor negociação na compra de algodão. 
A melhora da rentabilidade na venda de fios, ocorreu, principalmente, no último quadrimestre.  
 
A empresa renegociou o perfil de sua dívida junto às principais instituições financeiras credoras, obtendo uma 
expressiva redução nos encargos financeiros e um significativo alongamento nos prazos de pagamento, 
condizente com a condição do seu Fluxo de Caixa. A contribuição da redução das despesas financeiras no 
exercício de 2003, foi também relevante para a melhoria do resultado deste exercício. 
 
Ainda em 2003, os investimentos de 3,4 milhões foram direcionados, quase na sua totalidade, à melhoria das 
operações e adaptações internas nas instalações e maquinários e seus acessórios. 

 
EVENTOS RELEVANTES E SUBSEQÜENTES 

 
No exercício de 2004, alguns eventos estão se materializando ou serão implantados no curto prazo, com forte 
impacto em suas demonstrações financeiras da Emissora, a saber: 
 
a) Primeira Emissão de debêntures: em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 30/09/2004, foi 
deliberada e aprovada a Primeira Emissão de Debêntures, simples, não conversíveis em ações, escriturais, 
subordinadas aos credores quirografários, destinadas à distribuição pública, composta de uma única série, no 
montante de R$ 40.000.000,00. (a) Atualização do valor nominal das debêntures com base no IGP-M (Índice 
Geral de Preços do Mercado), em periodicidade anual, a contar da data de emissão; Remuneração com juros 
fixos de 0,8355% ao mês, pagos mensalmente; Amortização de 100% das debêntures em 5 (cinco) parcelas 
anuais, cada uma em valor equivalente a 20%, do valor da emissão atualizado monetariamente, com vencimentos 
em 1° de setembro dos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, e 2010.  
 
b) no início do exercício de 2004 a Companhia vendeu para Casas Bahia Comercial Ltda  o prédio onde 
funcionava a Lojas Renaux Ltda que vendia os tecidos no varejo e pequenos confeccionistas, operação de 
desimobilização esta, no valor de R$ 2 milhões; 
 
c) substituindo as vendas feitas pela Lojas Renaux Ltda: a companhia optou pela abertura de nova Loja anexa a 
sua área industrial “Loja de Fábrica”  e além disto, atualmente está em processo de abertura de lojas de 
distribuição de seus produtos em cidades estratégicas, voltadas para vendas a confeccionistas de pequeno porte; 
 
d) incremento nas vendas, com destaque para as exportações atingindo novos mercados alcançando um aumento 
84%  sobre os exercícios anteriores; 
 
e) realização de vendas de fios utilizando o maximo da capacidade instalada da fiação com fechamento de 
contratos com entrega futura, e com negócios fechados até o final do ano de 2004; 
  
f) aumento real de preços nos serviços de industrialização de fios para terceiros, em percentual médio de 21% 
com a renovação dos contratos com os clientes para mais doze meses; 
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g) implementação de alternativas de industrialização com terceiros do produto “Felpa” , agregando faturamento 
com rentabilidade, inclusive, com aproveitamento dos fios que eram vendidos como segunda qualidade; 
 
h) reformulação do parque fabril, investindo em processos produtivos que dinimuirão os custos,  ex: adaptação 
da caldeira que gera vapor, para o setor de tinturaria e acabamento dos  tecidos,  substituindo a queima de lenha, 
pela queima de “cavaco”  de madeira diminuindo em 40% no custo deste item;  avaliação de alternativas de 
compra parcial de energia elétrica mercado privado (MAE), além de investimentos em treinamento dos 
colaboradores;  
 
DESEMPENHO FINANCEIRO PROJETADO E CAPACIDADE DE PAGAMENTOS DAS 
OBRIGAÇÕES COM OS DEBENTURISTAS 
 
Na análise Econômico-Financeira anexa a este prospecto, a Emissora projeta seu desempenho econômico e seu 
Fluxo de Caixa Futuro, sintetizados nos Quadro R5 abaixo reproduzido e aqui explicado: 
 
A companhia finaliza seu Fluxo das Posições Caixa no Exercício de 2004, com o saldo de caixa da emissão de 
R$ 3,088 milhões, resultado do saldo que será obtido entre o montante da presente emissão, descontados os seus 
custos, os desembolsos programados incluída a reserva de caixa e, os juros relativos ao exercício de 2004. O ano 
de 2005 é finalizado com um Fluxo das Posições de Caixa esperado de R$ 7,542 milhões, 2006 com R$ 7,542 
milhões, 2007 com R$ 7,542 milhões, 2008 com R$ 7,542 milhões, 2009 com R$ 9,248 milhões, e por fim, o 
último ano de compromissos perante a e Emissão, 2010 com R$ 13,727 milhões. 
 
As Entradas de Caixa Operacionais (Receitas Operacionais) da Companhia, refletidas na analise Econômico 
Financeira anexa a este prospecto, são projetadas em R$ 104,770 milhões para o exercício de 2005 e repetem 
este valor até 2010, o que apresenta uma estimativa conservadora para esta rubrica. 
  
As Saídas de Caixa Operacionais (Despesas Operacionais) da Companhia, representadas principalmente pelos 
custos com fornecedores, salários e encargos, obrigações tributárias, comissões sobre vendas, manutenção, 
custos da administração, além de outros custos, são projetadas em R$ 84,211 milhões para o exercício de 2005, 
R$ 83,894 em 2006 e repetem este valor até 2010. 
 
Observa-se, pelos valores expressos no Fluxo de Caixa Esperado, que a companhia planeja obter um FATOR 
DE SEGURANÇA implícito durante o período da emissão, o que significa um excedente de caixa de 312,6% em 
2004, 129,4% em 2005, 64,8% em 2006, (menor Fator de Segurança), 69,3% em 2007, 74,5% em 2008, 98,9% 
em 2009 e 208,8% em 2010 sobre os compromissos anuais com os debenturistas. 
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A seguir apresentamos o referido quadro R5, acima explicado e que sintetiza o Fluxo de Caixa Esperado da 
Companhia, considerando os impactos da emissão programada e retratando sua capacidade de pagamento das 
obrigações com os debenturistas: 
 

QUADRO R5 
 

ESTADO DE
PARTIDA

ANO2004 ANO2004
março abril a ANO2005 ANO2006 ANO2007 ANO2008 ANO2009 ANO2010

dezembro

GERAÇÃO DE CAIXA  + GCX 1.066 (328) 10.284 10.777 9.533 9.500 11.054 11.054
MOVIMENTOS DA EMISSÃO DE DEBÊNTURES      + MED 37.680
OBRIGAÇÕES COM AS DEBÊNTURES  - ODB (988) (5.830) (11.646) (10.886) (10.120) (9.348) (6.575)
LIQUIDAÇÃO DO ENDIVIDAMENTO - LEN (31.500)
POSIÇÃO DE CAIXA  = PCX 1.066 4.864 4.454 (869) (1.353) (620) 1.706 4.479
FLUXO DE CAIXA 1.066 5.930 10.384 9.515 8.162 7.542 9.248 13.727
APLICAÇÕES DE MÉDIO PRAZO

PARA COBERTURA DE DÉFICITS

 constituição 2.842     
 rendimento líquido 0,0% ano -         -         -         -         -         -         
 saldo anual 2.842        2.842        1.973        620           -            -            -            
 desmobilização -         (869)       (1.353)    (620)       -         -         
POSIÇÃO DE CAIXA COM RESERVA  = PCXs 1.066 2.022     4.454     -         -         -         1.706     4.479     
FLUXO DAS POSIÇÕES DE CAIXA PCXs 1.066 3.088     7.542     7.542     7.542     7.542     9.248     13.727    

RECURSOS LIVRES ANTES DE ODB RLAD s 1.066 4.076 13.372 19.188 18.428 17.662 18.596 20.302
MONTANTE DAS ODB ODB 988 5.830 11.646 10.886 10.120 9.348 6.575

fator de segurança implícito 1
excesso de RLAD s  para ODB fsi (2) 312,6% 129,4% 64,8% 69,3% 74,5% 98,9% 208,8%

1

1.353     620        -         -         ± APM (2.842)    -         869        

[ valores em R$mil setembro2004 ]
[ valores em R$mil março2004 ] ajustados pelo fator 1,069 entre março2004 e setembro2004

DESEMPENHO
ESPERADO

CENÁRIOS RENAUX - formatação conservadora

DESEMPENHO ESPERADO DA TÊXTIL RENAUX
FLUXO DE CAIXA CONSIDERANDO A COLOCAÇÃO DA EMISSÃO ( considera a l iquidação dos financiamentos )
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4. Informações e Demonstrações Financeiras (Instrução CVM nº 202/93)

• INFORMAÇÕES ANUAIS – IAN, DATA BASE 31/12/2003

• DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS – DFP, DATA BASE 31/12/2003

• INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS – ITR, DATA BASE 30/09/2004

• ESTATUTO SOCIAL

• DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 2002 E 2003, COM O

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES, DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO, DAS MUTAÇÕES

PATRIMONIAIS E DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS E NOTAS EXPLICATIVAS
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INFORMAÇÕES ANUAIS – IAN, DATA BASE 31/12/2003
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O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA, SENDO OS SEUS ADMINISTRADORES, RESPONSÁVEIS PELA
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

Legislação Societária

IAN
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.02 - SEDE

3 - CEP

6 - DDD

15 - E-MAIL

7 - TELEFONE 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE

4 - MUNICÍPIO 5 - UF

2 - BAIRRO  OU  DISTRITO1 - ENDEREÇO COMPLETO (LOGRADOURO, Nº E COMPLEMENTO)

10 - TELEX 11 - DDD 12 - FAX 13 - FAX 14 - FAX

88351-020

47 255-1000 255-1000 255-1000

textilrenaux@textilrenaux.com.br

BRUSQUE SC

255-1001

CENTRORUA CENTENÁRIO

47 255-1001 255-1001

OUTROS LOCAIS DE ATENDIMENTO A ACIONISTAS
18 - ITEM 19 - MUNICÍPIO 20 - UF 21 - DDD 22 - TELEFONE 23 - TELEFONE

01

02

NÃO HÁ SC 000 0000-0000 0000-0000

NÃO HÁ SC 000 0000-0000 0000-0000

01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
1- BOLSA DE VALORES ONDE POSSUI REGISTRO 2 - MERCADO DE NEGOCIAÇÃO

5 - ATIVIDADE PRINCIPAL3 - TIPO DE SITUAÇÃO 4 - CÓDIGO DE ATIVIDADE

[ ] [1] BVBAAL [ ] [2] BVES BOLSA[ ] [3] BVMESB [ ] [4] BVPP [ ] [5] BVPR [ ] [6] BVRG [ ] [7] BVRJ [X] [8] BVSP [ ] [9] BVST

Operacional 105 - Têxtil e Vestuário TECELAGEM DE ALGODÃO

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

5 - DENOMINAÇÃO SOCIAL ANTERIOR 6 - NIRE4 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL

007544 82982075000180

4230000949,IRENAUX INDS TÊXTEIS RENAUX S.A.

TÊXTIL RENAUX S.A.

01.03 - DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS
1 - NOME

3 - ENDEREÇO COMPLETO

6 - MUNICÍPIO

13 - DDD 17 - E-MAIL

8 - DDD

4 - BAIRRO OU DISTRITO 5 - CEP

7 - UF

2 - CARGO

9 - TELEFONE 10 - TELEFONE 11 - TELEFONE 12 - TELEX

14 - FAX 16 - FAX15 - FAX

contabilidade@textilrenaux.com.br

ADEMIR CERVI

RUA CENTENÁRIO, 201 CENTRO 88351-020

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

255-1001

255-1000255-1000BRUSQUE 255-1000 -

255-1001255-100147

SC 47

01.04 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)

7 - DDD

1 - NOME

3 - BAIRRO OU DISTRITO

14 - FAX 16 - E-MAIL

2 - ENDEREÇO COMPLETO (LOGRADOURO, Nº E COMPLEMENTO)

4 - CEP 5 - MUNICÍPIO 6 - UF

8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEFONE 11 - TELEX 12 - DDD 13 - FAX

15 - FAX

255-1001 255-1001 textilrenaux@textilrenaux.com.br

PAULO RENAUX RUA CENTENÁRIO, 201

CENTRO BRUSQUE

47 255-1000 255-1000

88351-020 SC

255-1000 - 255-100147

01.09 - JORNAIS ONDE A CIA. DIVULGA INFORMAÇÕES
1 - ITEM 1 - ITEM3 - UF 3 - UF2 - TÍTULO DO JORNAL 2 - TÍTULO DO JORNAL

01 03VALOR ECONÔMICO JORNAL DE SANTA CATARINASP SC

02 -DIÁRIO OFICIAL DE STA CATARINA -SC -

01.08 - PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS
1 - AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DAS DFs.

3 - CONVOCAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DAS DFs.

2 - ATA DA AGO QUE APROVOU AS DFs.

4 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

30/04/2004

10/03/200410/03/2004

26/02/2004

Data-Base: 31/12/2003

01.10 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
1 - DATA 2 - ASSINATURA

01/12/2004

01.07 - CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS
1 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

2 - VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CIA.

Privada Nacional

[X] [1] AÇÕES [ ] [2] AÇÕES
RESGATÁVEIS

[ ] [3] DEBÊNTURES
SIMPLES

[ ] [4] DEBÊNTURES CON-
VERSÍVEIS EM AÇÕES

[ ] [5] PARTES
BENEFICIÁRIAS

[ ] [6] BÔNUS DE
SUBSCRIÇÃO

01.05 - REFERÊNCIA / AUDITOR
1 - DATA DE INÍCIO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL

3 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO

5 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR

2 - DATA DE TÉRMINO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL

4 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO

6 - CÓDIGO CVM 7 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 8 - CPF DO RESP. TÉCNICO

01/01/2003 31/12/2003

01/01/2004

MAZARS & GUÉRARD AUDITORES INDEPENDENTES

31/12/2004

00248-8 WAGNER MOREIRA DA SILVA 360.193.727-15
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02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO 
(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR 
 
DIRETORES: 
 
GILBERTO RENAUX, brasileiro, casado, economista, RG 81.146-7 SSP/SC e CPF nº 010.104.099-72, com endereço 
comercial à Rua Centenário, nº 201, Centro, Brusque-SC. Experiência Profissional: diplomado em Ciências Econômicas pela 
Universidade do Paraná; Pós Graduado na FGV. De 03/1969 à 05/1971 exerceu função de Economista na Fábrica de Tecidos 
Carlos Renaux S.A., passando a exercer a mesma função na Têxtil Renaux S.A., entre  01/06/1971 e 27/08/1971, quando foi 
eleito Diretor e Membro do Conselho a partir de 27/04/2000; em 03/10/2002 foi eleito Presidente do Conselho de 
Administração. 
 
PAULO RENAUX, brasileiro, casado, administrador, RG 1.605.869-0 SSP/SC e CPF nº 374.458.207-87, com endereço 
comercial à Rua Centenário, n° 201, Centro, Brusque – SC. 
Formado em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Políticas Econômicas do Rio de Janeiro. Diplomado 
como Técnico em Contabilidade em 1979 pela Escola Técnica de Comércio Cândido Mendes. Encarregado da Procuradoria 
Geral do Conselho Regional dos Estudos Econômicos e Financeiros da Federação dos Agentes Autônomos do Comércio do 
Rio de Janeiro de 1979 à 1981. Assessor Financeiro da empresa Santa Lúcia Com. e Ind., de 1978 à 1979. Estagiário na 
Associação Brasileira das Companhias Abertas de 1980 à 1981. Estagiário na Fábrica de Tecidos Carlos Renaux  S.A, 
durante o ano de 1981. Admitido em janeiro de 1982 na Têxtil Renaux S.A, eleito Diretor-Adjunto em abril de 1988; eleito 
diretor a partir de abril de 1994 e Membro do Conselho da Administração a partir de março de 1997, mantem essa posição até 
a presente data. 
 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 
 
GILBERTO RENAUX, brasileiro, casado, economista, RG 81.146-7 SSP/SC e CPF nº 010.104.099-72, com endereço 
comercial à Rua Centenário, nº 201, Centro, Brusque-SC. Experiência Profissional: diplomado em Ciências Econômicas pela 
Universidade do Paraná; Pós Graduado na FGV. De 03/1969 à 05/1971 exerceu função de Economista na Fábrica de Tecidos 
Carlos Renaux S.A., passando a exercer a mesma função na Têxtil Renaux S.A., entre  01/06/1971 e 27/08/1971, quando foi 
eleito Diretor e Membro do Conselho a partir de 27/04/2000; em 03/10/2002 foi eleito Presidente do Conselho de 
Administração. 
 

4 - DATA 

02.01.01 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA

1 - ITEM 2 - NOME DO ADMINISTRADOR 3 - CPF 5 - PRAZO DO MANDATO

DA ELEIÇÃO

6 - CÓDIGO TIPO DO 7 - FUNÇÃO

ADMINISTRADOR *

7 - ELEITO P/
CONTROLADOR

8 - CARGO
/FUNÇÃO

01 GILBERTO RENAUX 010.104.099-72 08/04/2003 30/04/2006 3 Presidente do C.A. e Diretor PresidenteSIM 30

02 PATRICIA RENAUX PIRAGIBE 911.554.957-72 08/04/2003 30/04/2006 2 Conselho de Administração (Efetivo)SIM 22

03 ERNESTO HELMUTH NIEMEYER 652.036.588-20 08/04/2003 30/04/2006 2 Conselho de Administração (Efetivo)SIM 22

04 MARIA LUIZA RENAUX 003.767.959-72 08/04/2003 30/04/2006 2 Conselho de Administração (Efetivo)SIM 22

05 CARLOS RENAUX JÚNIOR 010.104.179-91 08/04/2003 30/04/2006 2 Conselho de Administração (Efetivo)SIM 22

06 PAULO RENAUX 374.458.207-87 08/04/2003 30/04/2006 3 Conselheiro(Efetivo) e Dir. Rel. Invest.SIM 35

* CÓDIGO: 1 - PERTENCE APENAS À DIRETORIA;

2 - PERTENCE APENAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;

3 - PERTENCE À DIRETORIA E  AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

NÃO

6 - DATA 

02.01.02 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO FISCAL

3 - ITEM 4 - NOME DO CONSELHEIRO 5 - CPF 7 - PRAZO DO MANDATO

DA ELEIÇÃO

9 - FUNÇÃO8 - CARGO
/FUNÇÃO

SIM

1 - CONSELHO FISCAL INSTALADO 2 - PERMANENTE

01 ANTÔNIO CARLOS GOEDERT 556.174.509-30 29/03/2004 ABRIL/2004 C.F.(EFETIVO)ELEITO P/PREFERENCIALISTAS44

02 RICARDO RODA 022.500.089-06 29/03/2004 ABRIL/2005 C.F.(SUPLENT)ELEITO P/PREFERENCIALISTAS47

03 EDER GONÇALVES 415.310.519-87 29/03/2004 ABRIL/2004 C.F.(EFETIVO)ELEITO P/MINOR.ORDINARISTAS45

04 JOSÉ CARLOS LOOS 104.121.239-91 29/03/2004 ABRIL/2005 C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR43

05 KLAUS PETER LOOS 803.103.119-34 29/03/2004 ABRIL/2004 C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR46

06 JOSÉ GERMANO SCHAEFER 004.852.769-68 29/03/2004 ABRIL/2005 C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR43

07 VANIA DUTRA ELIAS 887.019.649-68 29/03/2004 ABRIL/2004 C.F.(SUPLENT)ELEITO P/MINOR.ORDINARISTAS48

08 GILMAR CESAR APPEL 415.269.619-20 29/03/2004 ABRIL/2004 C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR46

09 CALÚDIA ANDONINI PELUSO 932.636.009-15 29/03/2004 ABRIL/2005 C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR43

10 LUCIANO WITKOWSKY 734.265.209-15 29/03/2004 ABRIL/2005 C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR46
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PAULO RENAUX, brasileiro, casado, administrador, RG 1.605.869-0 SSP/SC e CPF nº 374.458.207-87, com endereço 
comercial à Rua Centenário, n° 201, Centro, Brusque – SC. Formado em Administração de Empresas pela Faculdade de 
Ciências Políticas Econômicas do Rio de Janeiro. Diplomado como Técnico em Contabilidade em 1979 pela Escola Técnica 
de Comércio Cândido Mendes. Encarregado da Procuradoria Geral do Conselho Regional dos Estudos Econômicos e 
Financeiros da Federação dos Agentes Autônomos do Comércio do Rio de Janeiro de 1979 à 1981. Assessor Financeiro da 
empresa Santa Lúcia Com. e Ind., de 1978 à 1979. Estagiário na Associação Brasileira das Companhias Abertas de 1980 à 
1981. Estagiário na Fábrica de Tecidos Carlos Renaux  S.A, durante o ano de 1981. Admitido em janeiro de 1982 na Têxtil 
Renaux S.A, eleito Diretor-Adjunto em abril de 1988; eleito diretor a partir de abril de 1994 e Membro do Conselho da 
Administração a partir de março de 1997, mantem essa posição até a presente data. 
 
CARLOS RENAUX JÚNIOR, brasileiro, casado, industrial, RG 3/R 755.057 expedida pelo SSI-SC e CPF 010.104.179-91, 
domiciliado a Rua Benjamim Lima, n° 302, Bairro Jardim Maluche, Brusque – SC. Diplomado em 1969 pela Universidade 
Federal do Paraná em Engenharia Química. Pós Graduado em Produtividade Industrial no ano de 1973 no Centro de 
Produção da Indústria.Admitido na Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S/A em 15 de dezembro 1969 no cargo de Engenheiro 
Químico. Eleito em 1971 para cargo de Diretor-Adjunto que ocupou até 1979, quando passou às funções de Diretor. Eleito 
membro do Conselho de Administração da Têxtil Renaux S/A desde 26 de abril de 2001. 

 
ERNESTO HELMUTH NIEMEYER, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG 4.178.628 SSP-SP e CPF 
652.036.588-20, com endereço comercial à Rua Centenário, n° 201, Centro, Brusque-SC. Graduado em Administração de 
Empresas na Fundação Getúlio Vargas. De julho de 2000 até janeiro de 2002 foi Diretor Presidente da Degusa Dental Ltda; 
de outubro de 1989 a junho de 2000, Diretor Financeiro da Degusa Brasil; de dezembro de 1981 até setembro de 1989 
Diretor Adjunto de Planejamento e Controle, incluindo a Controladoria, Suprimentos, Planejamento e Aquisções (M&A), da 
empresa acima. De março de 1981 até novembro de 1981 foi Gerente Administrativo da Labofarma S.A, empresa do grupo 
Degussa. De maio de 1978 até fevereiro de 1981, exerceu funções executivas na Degussa AG em Frankfurt, Alemanha, em 
diversos departamentos da Área Financeira. De maio de 1975 a Abril 1978, foi Gerente de Negócios da Manufacturers 
Hanover Leasing do Brasil. Lê, escreve e fala fluentemente os idiomas alemão e inglês. È Consultor Internacional na área 
financeira e de negócios. 

 
MARIA LUIZA RENAUX, brasileira, divorciada, professora universitária, RG 4/C 3.285.977 expedida pelo SSP-SC e CPF 
003.767.959-72, com endereço comercial à Rua Centenário, n° 201, Centro, Brusque – SC. Formada em História, pela 
Universidade de São Paulo, é professora na Universidade Regional de Blumenau - FURB, em Blumenau-SC,  nos Cursos de 
História e Mestrado em Educação Profissional. 

 
PATRICIA RENAUX PIRAGIBE, brasileira, casada, administradora, RG 07789786-9 expedida pelo Instituto Felix Pacheco 
– Rio de Janeiro, e CPF 911.554.957-72, com endereço comercial à Rua Centenário, n° 201, Centro, Brusque – SC. 
Bacharelada em administração, pela Faculdade Integrada Cândido Mendes – RJ em 1991;  trabalhou desde 1987 na 
Representações Primos S.A, após 1999 foi transferida para Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S.A, como Gerente de Vendas.   
 
CONSELHO FISCAL: 
 
Como representante dos Preferencialistas: 
 
EFETIVO: ANTÔNIO CARLOS GOEDERT, brasileiro, natural de Gaspar, nascido em 13/12/1965, casado sob o regime 
comunhão universal de bens, advogado Formado no Curso de Direito, na Fundação Educacional de Brusque-SC extensão 
Universidade Regional de Blumena, filho de Augusto Goedert e Maria dos Anjos Goedert, portador da Carteira de Identidade 
3/R 1631.680 expedida pelo SSP-SC, CPF 556.174.509-30, domiciliado à Rua Felipe Schmidt, n° 250, Centro, Brusque-SC. 
Especializado em Direito Tributário, no Instituto Nacional de Pós Graduação, concluído em dezembro de 2000. Formado no 
Curso de Direito, na Fundação Educacional de Brusque-SC extensão FURB, em 1996. 
 
SUPLENTE: RICARDO RODA, brasileiro, natural de Brusque, nascido em 29/08/1977, solteiro, advogado, formado no 
curso de Direto na Universidade Regional de Blumenau-SC. filho de Renato Roda e Alzira Roda, portador da Carteira de 
Identidade 2.839.324-4 expedida pelo SSP-SC, CPF 022.500.089-06, domiciliado à Rua Dr. Valdir Walendowsky, 274, 
Jardim Maluche, Brusque-SC. Advogado, especializado em Direito Tributário, no Instituto Nacional de Pós Graduação, 
concluído em Março de 2002, Curso de Preparação a Magistratura –Associação dos Juristas do Rio Grande do Sul – AJURIS, 
em Porto Alegre –RS, concluído em dezembro de 2000.  
 
Como representante dos acionistas minoritários ordinários: 
 
 EFETIVO: EDER GONÇALVES, brasileiro, natural de Brusque, nascido em 18/07/1961, casado sob o regime comunhão 
parcial de bens, advogado, filho de Jacy Gonçalves e Alexandrina Lamim Gonçalves, portador da Carteira de Identidade 
1.392.117 expedida pelo SSP-SC, CPF 415.310.519-87, domiciliado à Rua Felipe Schmidt, n. 31, Centro Empresarial João 
Dionísio Vechi, Sala 101, Centro, na cidade de Brusque-SC. Advogado Militante nas áreas Tributária, Comercial e Civil 
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desde 1987, assessor jurídico empresarial de várias empresas de Brusque-SC e São João Batista-SC. Professor Universitário 
na Fundação Educacional de Brusque durante 1991 à 2004. Sócio Gerente da Transportes Brusville Ltda. 
 
SUPLENTE: VÂNIA DUTRA ELIAS, brasileira, natural de Brusque-SC, nascida em 29/04/1976, solteira, advogada, filha 
de César Tournier Elias e Ana Regina Dutra Elias, portadora da Carteira de Identidade 2.830.029-7 expedida SSP-SC, CPF 
887.019.649-68, domiciliada Rua Felipe Schmidt, n. 31, Centro Empresarial João Dionísio Vechi, Sala 101, Centro, na 
cidade de Brusque-SC. Advogada, formada no Curso Superior de Direito na Universidade Regional de Blumenau, Pós- 
Graduada em Direito Civil, na Universidade Regional de Blumenau, atua nas áreas Tributária, Comercial e Civil. 
 
Como representantes dos acionistas controladores no Conselho Fiscal:  
 
EFETIVO: JOSÉ CARLOS LOOS, brasileiro, natural de Blumenau, nascido em 08/03/1944, casado sob o regime comunhão 
de bens, industrial, filho de Oswaldo Loos e Maria Dirschnabel Loos, portador da Carteira de Identidade nº 4C/134.746, 
expedida pelo SSI-SC, CPF n° 104.121.239-91, domiciliado à Rua Augusto Bauer, n° 1 na cidade de Brusque-SC. Diretor-
Presidente da empresa Fundição Hércules Ltda, desde 1966, onde trabalha desde 1958. 
 
SUPLENTE: KLAUS PETER LOOS, brasileiro, casado sob o regime comunhão parcial de bens, natural de Brusque, nascido 
em 06/10/1969, industrial, filho de José Carlos Loos e Verônica M. Loos, portador da Carteira de Identidade nº 16/R 
755.570, expedida pelo SSI-SC, CPF n° 803.103.119-34, domiciliado à Avenida Atlântica, n° 4410, na cidade de Balneário 
Camboriú-SC. Assessor de Diretoria na empresa Fundição Hércules, onde trabalha desde 1985, desempenhou também as 
funções de Apontador de Produção e Diretor de CPD. 
 
EFETIVO: JOSÉ GERMANO SCHAEFER, brasileiro, natural de Brusque, nascido em 06/06/1925, casado sob o regime 
comunhão de bens, aposentado, filho de Germano  Schaefer e Mathilde Schaefer, portador da Carteira de Identidade 3/R 
81.683  expedido pelo SSI-SC, CPF 004.852.769-68, domiciliado à Rua Felipe Schmidt,  n° 188, na cidade de Brusque-SC. 
Aposentado no cargo de Oficial do Registro Civil e Títulos e Documentos de Brusque, Superintendente Adjunto 
Administrativo do PROCAPE, junto a Secretaria da Fazenda de Santa Catarina; Presidente da Cimenvale; foi Prefeito da 
cidade de Brusque-SC. 
 
SUPLENTE GILMAR CESAR APPEL:, brasileiro, natural de Brusque, nascido em 20/03/1956, casado sob o regime 
comunhão parcial de bens, engenheiro civil, filho de Oswaldo Appel e Davina Regis Appel, portador da Carteira de 
Identidade 16/R 282.181 expedida pelo SSI-SC, CPF 415.269.619-20, domiciliado à Rua Dr Valdir Walendowsky, nº 204 na 
cidade de Brusque-SC. Formado em Engenharia Civil, na Fundação Educacional da Região de Blumenau –SC, presta 
serviços na Dimensional Engenharia Ltda, bem como é consultor em sua especialidade. 
 
EFETIVO: CLAÚDIA ANDONINI PELUSO, brasileira, natural de Florianópolis, nascida em 20/09/1977, solteira, advogada 
e Pós-Graduada em Direito Comercial, filha de Aldo Antonio Peluso e Vera Lucia Andonini Peluso, portadora da Carteira de 
Identidade 2.957.942 expedida pelo SSP-SC, CPF 932.636.009-15, domiciliado à Rua Frei Caneca, no 320, apartamento 501, 
Agronômica, na cidade de Florianopólis-SC. Advogada, presta serviços advocatícios junto a Peluso & Peluso Advogados 
Associados S/C. 
 
SUPLENTE: LUCIANO WITKOWSKY, brasileiro, natural de Brusque, nascido em 08/04/1972, casado, contador, filho de 
Adolfo Witkowsky e Anastácia Edeltrudes Witkowsky, portador da Carteira de Identidade 16/R 1.921.057 expedida pelo 
SSI-SC, CPF 734.265.209-15, domiciliado à Rua Dr Valdir Walendowsky, no 231, na cidade de Brusque-SC. Formado em 
Ciências Contábeis na Universidade Regional de Blumenau-SC, atua no escritório Witkowsky Contabilidade S/A Ltda. 
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03.01 - EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL 

AGO/E 526 0 NÃO NÃO

1 - EVENTO BASE 2 - DATA DO EVENTO 3  - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 - ACORDO DE ACIONISTAS 6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO

7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO

29/03/2004

8 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS

0,000

TOTAL

00

AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO

ORDINÁRIAS

0,00

9 - QUANTIDADE (Unidade) 10 - Percentual

0,00

PREFERENCIAIS

12 - Percentual11 - QUANTIDADE  (Unidade) 13 - QUANTIDADE (Unidade) 14 - Percentual

03.02 - POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES COM DIREITO A VOTO

1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - TOTAL DE AÇÕES 

3 - CPF/CNPJ

11 - ¨% 12 - COMP.CAP.SOC.

4 - NACIONALIDADE

13 - PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS

5 - UF

14 - CONTROLADOR
(Mil) (Mil) (Mil)

01 GILBERTO RENAUX 010.104.099-72 BRASILEIRA SC

1.473 25,72 363 3,90 1.836 10,97 SIM

02 PAULO RENAUX 374.458.207-87 BRASILEIRO SC

1.470 25,67 307 2,79 1.777 10,62 SIM

03 AMERICO FERNANDO RODRIGUES BRÉIA 058.685.568-87 BRASILEIRA SP

656 11,48 620 5,63 1.276 7,64 NÃO

05 IRIS RENAUX PIRAGIBE 003.000.047-53 BRASILEIRA RJ

335 5,85 53 0,48 388 3,51 NÃO

03.01 - EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL 

AGO/E 526 0 NÃO NÃO

1 - EVENTO BASE 2 - DATA DO EVENTO 3  - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 - ACORDO DE ACIONISTAS 6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO

7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO

29/03/2004

8 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS

0,000

TOTAL

00

AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO

ORDINÁRIAS

0,00

9 - QUANTIDADE (Unidade) 10 - Percentual

0,00

PREFERENCIAIS

12 - Percentual11 - QUANTIDADE  (Unidade) 13 - QUANTIDADE (Unidade) 14 - Percentual

03.02 - POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES COM DIREITO A VOTO

1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - TOTAL DE AÇÕES 

3 - CPF/CNPJ

11 - ¨% 12 - COMP.CAP.SOC.

4 - NACIONALIDADE

13 - PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS

5 - UF

14 - CONTROLADOR
(Mil) (Mil) (Mil)

97 AÇÕES EM TESOURARIA

0 0,00 0 0,00 0 0,00

98 OUTROS

1.821 31,28 9.678 87,20 11.499 67,26

99 TOTAL

5.755 100,00 11.021 100,00 16.776 100,00
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04.01 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

1 - Data da Última Alteração: 29/03/2004

2- ITEM 3 - ESPÉCIE DAS AÇÕES 4 - NOMINATIVA

OU ESCRITURAL

5 - VALOR NOMINAL

(Reais)

6 - QTD. DE AÇÕES

(Mil)

7 - SUBSCRITO

(Reais Mil)

8 - INTEGRALIZADO

(Reais Mil)

01 ORDINÁRIAS ESCRITURAL 5.725 120 120

02 PREFERENCIAIS ESCRITURAL 11.011 283 283

03 PREFERENCIAIS CLASSE A 0 0 0

04 PREFERENCIAIS CLASSE B 0 0 0

05 PREFERENCIAIS CLASSE C 0 0 0

06 PREFERENCIAIS CLASSE D 0 0 0

07 PREFERENCIAIS CLASSE E 0 0 0

08 PREFERENCIAIS CLASSE F 0 0 0

09 PREFERENCIAIS CLASSE G 0 0 0

10 PREFERENCIAIS CLASSE H 0 0 0

11 PREFER. OUTRAS CLASSES 0 0 0

99 TOTAIS 16.736 403 403

4 - QUANTIDADE DE AÇÕES 

04.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL  AUTORIZADO

1- ITEM 2 - ESPÉCIE

(Mil)

04.04 - CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO

1 - QUANTIDADE

(Mil)

0

2 - VALOR

(Reais Mil)

0

3 - DATA DA AUTORIZAÇÃO

3 - CLASSE
AUTORIZADAS À EMISSÃO

01 5.725ORDINÁRIAS

02 11.011PREFERENCIAIS

06.03 - DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL

1 - ITEM 3 - CLASSE 4 - % DO CAPITAL
SOCIAL

2 - ESPÉCIE DA AÇÃO 5 - CONVERSÍVEL 6 - CONVERTE EM 7 - DIREITO A
VOTO

8 - TAG ALONG %
DA AÇÃO

9 - PRIORIDADE
NO REEMBOLSO
DE CAPITAL

10 - PRÊMIO 11 - TIPO DE DIVIDENDO 14 - CUMULA-
TIVO

15 - PRIORITÁ-
RIO

16 - CALCULADO SOBRE12 - % DIVIDENDO 13 - R$/AÇÃO

17 - OBSERVAÇÃO

01 ORDINÁRIA 34,20 NÃO PLENO 0,00 NÃO

NÃO MÍNIMO NÃO NÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA AÇÃO3,00 0,00000

02 PREFERENCIAL U 65,80 NÃO NÃO 0,00 SIM

NÃO MÍNIMO NÃO SIM PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA AÇÃO3,00 0,00000

06.04 - MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA

1 - DATA DA ÚLTIMA MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO 2 - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO (% DO LUCRO)

26/03/2004 0,00
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07.01 - REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO

1 - PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

31/12/2003

4- ITEM 5 - DESCRIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 6 - VALOR DO ÚLTIMO

(Reais Mil)

7 - VALOR DO PENÚL-

(Reais Mil)

8 - VALOR DO ANTEPE-

(Reais Mil)

SIM

07.02 - PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

1 - DATA FINAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:

2 - DATA FINAL DO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2002

3 - DATA FINAL DO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL : 31/12/2001

EXERCÍCIO TIMO EXERCÍCIO NÚLTIMO EXERCÍCIO

2 - VALOR DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS 3 - PERIODICIDADE

ANUAL

NO LUCRO ADMINISTRADORES

1.100

(Reais Mil)

01 PARTICIPAÇÕES-DEBENTURISTAS 0 0 0

02 PARTICIPAÇÕES-EMPREGADOS 0 0 0

03 PARTICIPAÇÕES-ADMINISTRADORES 0 0 138

04 PARTIC.-PARTES BENEFICIÁRIAS 0 0 0

05 CONTRIBUIÇÕES FDO. ASSISTÊNCIA 0 0 0

06 CONTRIBUIÇÕES FDO. PREVIDÊNCIA 0 0 0

07 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 0 0 0

08 LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO 0 0 1.245

09 PREJUÍZO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO 3.572 24.095 0

07.03 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS

1- ITEM 2 - RAZÃO SOCIAL DA CONTROLADA/COLIGADA 3 - CNPJ 4 - CLASSIFICAÇÃO 5 - % PARTICIPAÇÃO
 NO CAPITAL DA
INVESTIDA

6 - % PATRIMÔNIO
LÍQUIDO DA 
INVESTIDORA

7 - TIPO DE EMPRESA

01 LOJAS RENAUX LTDA 80.109.663/0001-88 FECHADA CONTROLADA 99,00 99,00

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
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09.01 - BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA 
 
Fundada pelo emérito Sr. Oto Renaux , aliado aos indiscutíveis conhecimentos técnicos do Sr. Otto Neitsch, ambos de 
saudosa memória, e com o apoio dos senhores Fernando do Boetger, Aloys Moritz, Luis Strecker, Guilherme e Georg 
Boetger foi delineada a constituição de um Centro de Produção que se dedicasse a uma nova linha de tecidos, nascendo dai a 
TÊXTIL RENAUX S.A., pioneira no Brasil dos afamados tecidos denominados  “  MADRAS ” . A constituição definitiva da 
firma deu-se á 24/04/1925,  com o capital inicial de seiscentos contos de réis, quando então já contava com dedicada 
colaboração do Sr. Cônsul Carlos Renaux que desde logo entusiasmo-se pela novel Indústria. O grande comércio e as casa de 
modas das principais capitais conheciam panos para cortinas e tecidos de decoração importados, em escala reduzida, de 
procedência alemã, francesa e inglesa. 
 
 Surgia, pois, de um novo produto, em campo duvidoso e arriscado, porque haveria a necessidade imperiosa de educar o 
povo, as famílias, a usarem cortinas na decoração e embelezamento de seus lares. ao Sr. Otto Neitsch, profissional dos mais 
competentes, foi confiada a tarefa de viajar a Europa para a escolha das máquinas que seriam montadas no novel parque 
industrial . Entre as máquinas operatrizes adquiridas, constava 12 teares jacquard, e 6 teares maquineta, da marca Gentsch, 
ambos com largura de 170 cm. 
 
Data de princípios de novembro de 1924, a montagem das máquinas pioneiras, de março de 1925  o início da produção dos 
primeiros tecidos de fabricação nacional do tipo “  MADRAS ”  e “  BAGDAD ” . A Fábrica foi construída e suas máquinas 
montadas, entretanto em ritmo de produção antes mesmo de ser dado personalidade jurídica a empresa, que ocorreu em 22 de 
maio de 1925 com competente registro e arquivamento no MM Junta do Comércio do Estado sob número 443. 
 
Os primeiros anos foram  dos mais difíceis devido a limitada procura desses produtos por parte do mercado consumidor. 
Havia impreterível necessidade de estimular as famílias a enfeitarem suas janelas com tecidos apropriados. 
 
Entre as honrosas preferenciais dos primeiros anos, esta o governo do nosso Estado, incubando-nos de fabricar cortinas para 
o Palácio Rozado, muito admiradas, porque numa feliz concepção lavramo-nos tecido as armas  e o brasão do estado de 
Santa Catarina. 
 
A linha  de produção foi iniciada com tecidos para cortinas, ampliando-se a mesma, com a fabricação de Gobelins destinados 
ao revestimentos de móveis e decoração em geral, além de Marquisete de fino lavor. 
 
Posteriormente, adicionou-se ainda a linha de cretones, estampados e tecidos para vestuário. Em 1938 foi instalada uma 
fiação para cardados ( fios ), completada em 1942, com a instalação para a produção de fios penteados para consumo próprio. 
 
Por volta de 1966 a empresa abandonou a linha de gobelins e cortinas, ingressando na linha de vestuário. Graça a esta 
transformação e ao contínuo processo expancionista experimentação pela sociedade, hoje nos situamos entre os maiores e 
melhores do País. 
 
Nos últimos anos tendo investito no setor de fiação, além de produzir para consumo próprio, veio comercializar fios de 
algodão, representando atualmente 40% do faturamento. 
 
Temos como objeto principal a exploração da industria têxtil, seu comércio, exportação, importação e representação, 
podendo ainda dedicar-se a outras atividades comerciais e industriais correlatas. 
 
Podendo, ainda, participar do capital de outras empresas do mesmo ou de outros ramos, inclusive através de incentivos 
fiscais.  
 
Em 27 de abril de 2000, na assembléia extraordinária simplificou sua razão social, passando para Têxtil Renaux S.A. 
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09.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO 
 
Ao longo da década de 90, o setor de fiação sofreu enormes alterações, a começar pelo número de fábricas, que se reduziu a 
um terço. De 1.179 unidades fabris existentes em l990, chegamos a 1999 com apenas 389 unidades produtoras. Claro que 
essa redução repercutiu diretamente na oferta de empregos gerados pela indústria, que passou a operar uma força de trabalho, 
a ordem de 89 mil trabalhadores, contra os 272 mil empregados em 1990. Isto não significou, porém um enfraquecimento 
desse setor econômico, pelo contrário, representou um incrível fortalecimento das empresas que permanecem atuantes na 
área. Tanto que a produção média, por fábrica e por operário, chegou a crescer 230%, entre 1990 e 1999.  
 
Regionalmente, houve uma queda acentuada de produção na região Norte e perdas consideráveis na produção do Sudeste. No 
Norte, o fenômeno aconteceu devido a substituição dos sacos de juta, pelos de polipropileno. No Sudeste, foi provocada pela 
intensa migração das fábricas para os estados do Nordeste, atraídas pelas ofertas de vantagens fiscais. Este processo 
migratório, desempenhou papel importante na modernização das empresas. Ao migrarem, não levaram seus velhos 
equipamentos. Favorecidas por incentivos e linhas de crédito especiais, montaram novas e moderníssimas instalações, 
passando a operar no novo endereço, com equipamentos, processos e tecnologias, tão modernas quanto as mais avançadas do 
mundo.  
 
Como país produtor de artigos têxteis, o Brasil exerce um papel importante no cenário mundial, se posicionando em 6o. lugar 
na produção de fios e tecidos planos, e em 2O. lugar que se refere a tecidos de malha, considerando-se as informações 
fornecidas pelos países membros da ITMF (International Textile Manufactures Federation  - Federação Internacional das 
Indústrias Têxteis). 
 
 
 
 
 
09.03 - PERÍODOS DE SAZONALIDADE NOS NEGÓCIOS 
 
Não se aplica a empresa. 
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10.01 - PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS

1- ITEM 2 - PRINCIPAIS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 3 - % RECEITA LÍQUIDA

01 Tecidos 100% Algodão 67,57

02 Fios 100% Algodão 31,89

03 INDUSTRIALIZAÇÃO 0,54

10.02 - MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES

1- ITEM 2 - MATÉRIA PRIMA

9 - % DE FORNECIMENTO

3 - IMPORTAÇÃO 4 - VALOR DA 5 - DISPONÍVEL
MERCADO
LOCAL

6 - DISPONÍVEL
MERCADO
EXTERNO

7 - NOME DO FORNECEDOR 8 - TIPO DE FORNECEDOR

IMPORTAÇÃO

(Reais Mil)

SOBRE O TOTAL DAS 
COMPRAS DA CIA.

01 ALGODÃO

13,61

NÃO 0 SIM SIM

CONACENTRO-COOP PRODUTORES NÃO LIGADO

02 ALGODÃO

7,40

NÃO 0 SIM SIM

CARLOS ALBERTO POLATO NÃO LIGADO

03 ALGODÃO

6,01

NÃO 0 SIM SIM

CELSO GRIESAN NÃO LIGADO

04 ALGODÃO

5,71

SIM 2.803.365 SIM SIM

PAUL RAINHART AG SUISSA NÃO LIGADO

05 ALGODÃO

4,43

NÃO 0 SIM SIM

COPASUL COOP AGRICOLA SUL MT LTDA NÃO LIGADO

06 ALGODÃO

4,27

NÃO 0 SIM SIM

PAULO ROGÉRIO DE MORAES MACHADO NÃO LIGADO

07 ALGODÃO

3,51

NÃO 0 SIM SIM

OTAVIANO OLAVO PIVETTA NÃO LIGADO

08 DROGAS E TINTAS

3,29

NÃO 0 SIM SIM

COGNIS BRASIL LTDA NÃO LIGADO

09 ALGODÃO

2,76

SIM 1.356.088 SIM SIM

ALLENBERG URUGUAY NÃO LIGADO

10 DROGAS E TINTAS

2,15

NÃO 0 SIM SIM

CIBA ESPECIALIDADES QUIMICAS NÃO LIGADO

10.03 - CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

1- ITEM 3 - NOME DO PRODUTO/ NOME DO CLIENTE 4 - % DE PARTICIPAÇÃO DO CLIENTE NA RECEITA LÍQUIDA2- ITEM

001 FIO

001           TECELAGEM SANTO ANTÔNIO002 2,32

002 TECIDOS

002           GUARARAPES CNF S/A002 1,97

003 TECIDO

003           SAWARY CONF LTDA002 1,70

004 FIO

004           MALWEE002 1,56

005 TECIDO

005           BLACK COTTON002 1,52

006 FIO/TECIDO

006           CIA HERING002 1,49

007 TECIDO

007           MORAES AGUIAR IND E COM002 1,35

008 FIO

008           WJ COM E IND LTDA002 1,31

009 FIO

009           COMPANHIA TEXTIL KARSTEN002 1,29

010 TECIDO

010           CLOVIG COM E IND DE CONF002 1,20

011 FIO

011           CIA TEC SANTANENSE002 1,12

012 FIO

012           TOALHAS DIANA002 1,09
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11.01 - PROCESSO DE PRODUÇÃO 
 
A produção de tecidos e fios tem seu início na fiação. A matéria prima , o algodão, e recebido em fardos que são abertos e 
encaminhados ao abridor e batedor onde passa por uma prévia limpeza, sendo transformado num fio grosso e encaminhado 
aos passadores. Os passadores tem a função de misturar diversos “  fios ”   proveniente das cardas originando um novo fio na 
mesma grossura, porém com um padrão de qualidade superior. A transformação em fio ocorre nas máquinas “Autocoro” , de 
origem alemã, onde o material oriundos passadores, recebem a torção adequada para a função que será destinada ao produto. 
Parte deste fio e colocada  a venda e outra parte destinada ao consumo próprio. 
 
A parte que é consumida pela empresa é encaminhada ao setor da tinturaria de fios onde recebem um carregamento de 
produtos químicos e corantes, sob alta  pressão e temperatura, é seco em seguida e encaminhado ao setor de tecelagem para 
que seja iniciado o processo de produção de tecido. 
 
Na tecelagem o fio pode ser destinado a trama, fios que formam o tecido na horizontal, ou ao urdume, que são os fios que 
percorrem o tecido na vertical. Os fios destinados a trama alimentam o tear diretamente, não sendo necessário qualquer outro 
processo de preparação. Quanto aos fios que serão destinados ao urdume, estes são repassados a um grande rolo em forma de 
carretel , que comporta milhares de fios, um ao lado do outro. Após a transferencia, para este carreteis , o rolo e encaminhado 
a engomagem, para receberem uma carga de goma garantindo a sua resistência as altas rotações e batidas dos teares. O tear 
tem a função de unir a trama ao urdume, originando os tecidos. 
 
Já em forma de tecido, o produto é encaminhado ao controle de qualidade onde são revistos, metro a metro. Aprovado, passa 
ao processo de acabamento. 
 
No processo final, acabamento, são retiradas a goma que encontrava-se no fio, em seguida começa a receber, em diversos processos, 
mercerização com soda para dar estabilidade, resistência e brilho, entre outros alem da sanforização, tratamento de pré-encolhimento. 
 
Há tecidos que recebem o fio cru ( sem tingimento) e o processo de tingimento ocorre após serem processados nos teares, estes 
tecidos são encaminhados a tinturaria para o processo de tingimento e em seguida seguem o processo normal de acabamento. 
 
Terminado o processo de produção e feito um novo controle de qualidade, embalado e destinado, através da expedição, a 
todas as regiões do país. 
 
 
 
 
 
11.02 - PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃO 
 
COMERCIALIZAÇÃO: 
As vendas são realizadas através de mostruários previamente elaborados pelo setor de desenvolvimento de produtos  e de 
acordo com a tendência da moda no mercado nacional e internacional. 
 
DISTRIBUIÇÃO: 
O processo de distribuição é feito através de representantes comerciais localizados em todo  o território nacional e ainda 
através das Lojas Renaux Ltda com sede em Santa Catarina. 
 
MERCADOS:  
O principal mercado é Santa Catarina, seguindo-se São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Recife, e em menor escala as demais capitais. 
 
EXPORTAÇÃO: 
As exportações em 2003 tiveram um incremento considerável com relação ao exercício anterior, apresentando mais de 500% 
de acréscimo comparando-se o 1o trimestre de 2003 com mesmo período de 2002, alcançando nesse 1o. trimestre de 2003 a 
cifra de U$ 520.000,00. Os principais importadores são: Portugal, Argentina, Colômbia, Itália, Peru, Uruguai, Paraguai e 
Bolívia. 
 
 
 
 
 
11.03 - POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO 
 
Continua estável a participação da Têxtil Renaux S/A, de 1,03% no mercado de fios e 0,53% na produção de Tecidos. 
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14.03 - OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS IMPORTANTES PARA MELHOR ENTENDIMENTO DA 
COMPANHIA 
 

 
 
 
14.05 - PROJETOS DE INVESTIMENTO 
 
Com as dificuldades a companhia vem somente investindo em melhorias das máquinas e equipamentos objetivando 
minimizar operações que refletem nos custos. 
 
 
 
 
 
 
15.01 - PROBLEMAS AMBIENTAIS 
 
A empresa participa do sistema de tratamento de efluentes integrado entre as empresas, onde os resíduos resultantes do 
processo da tinturaria e acabamento são eliminados. 
 
Nas caldeiras a empresa possui filtros para depuração dos gases resultantes da combustão da lenha, eliminando a poluição do 
ar. A empresa substituiu o óleo combustível pelo gás natural, que gera uma queima limpa, conseqüentemente eliminando a 
geração poluentes. 
 
Em equipamentos com alto índice de pressão sonora a empresa instalou nas paredes do ambiente chapas de material com 
absorção acústica para poupar os funcionários e vizinhos do desconforto do ruído. 

NOME          ORDINÁRIAS        PREFERENCIAI                TOTAL GERAL VALOR
Quantidade % Quantidade % Quantidade % R$

MARLE S/A 0 0,00 3.058.801 27,78 3.058.801 18,28% 959.635,50       

GILBERTO RENAUX 1.633.033 28,53 374.794 3,40 2.007.827 12,00% 629.914,16       

BROOKLYN EMPREENDIMENTOS S/A 0 0,00 1.916.500 17,40 1.916.500 11,45% 601.262,20       

PAULO RENAUX 1.469.534 25,67 307.150 2,79 1.776.684 10,62% 557.397,83       

AMÉRICO FERNANDO RODRIGUES BRÉ 656.235 11,46 620.248 5,63 1.276.483 7,63% 400.470,12       

RUBENS CLAUDIO GIUZIO 0 0,00 1.182.500 10,74 1.182.500 7,07% 370.984,90       

SAFRA SEGUROS 0 0,00 1.020.000 9,26 1.020.000 6,09% 320.003,89       

TEENS COMERCIO E REPRESENTAÇÕ 0 0,00 651.721 5,92 651.721 3,89% 204.463,97       

SOC.C.BENEF.C.C.RENAUX 538.126 9,40 20.545 0,19 558.671 3,34% 175.271,46       

TECIDOS MUARRE LTDA 345.177 6,03 176.806 1,61 521.983 3,12% 163.761,36       

IRIS RENAUX PIRAGIBE 334.555 5,84 52.696 0,48 387.251 2,31% 121.491,99       

INGO ARLINDO RENAUX 273.294 4,77 11.739 0,11 285.033 1,70% 89.423,20        

VLADIMIR ESTANISLAU WALENDOWSK 237.174 4,14 36.608 0,33 273.782 1,64% 85.893,44        

BANCO SAFRA 0 0,00 200.000 1,82 200.000 1,19% 62.745,86        

OUTROS 237.619 4,15 1.381.806 12,55 1.619.425 9,68% 508.061,06       

TOTAL 5.724.747 100,00 11.011.914 100,00 16.736.661 100,00% 5.250.780,94    
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18.01 - ESTATUTO SOCIAL 
 

ESTATUTOS SOCIAIS CONSOLIDADOS  
 

CAPITULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, FINS E DURAÇÃO.  
 
 

Artigo  1º - TÊXTIL  RENAUX S/A, fundada em 1925 (um mil novecentos e vinte e cinco), é sociedade anônima que se 
rege pelos presentes estatutos e pelas disposições que lhe forem aplicáveis.  

 
Artigo 2º - A sociedade tem foro e sede na cidade de Brusque Estado de Santa Catarina, podendo ter estabelecimentos, filiais, 

sucursais, agencias, escritórios e depósitos em outros pontos do Pais, ou no Exterior onde conveniente for, a 
critério do conselho de administração.  

 
Artigo 3º - A  sociedade  tem por objeto  a  exploração da indústria têxtil, bem como o seu comércio, exportação, importação 

podendo ainda dedicar-se à outras atividades comerciais ou outras empresas do mesmo ou de outros ramos, 
inclusive através de incentivos fiscais.  

 
Artigo  4º - O prazo de duração da sociedade é indeterminado.  
 

 
CAPITULO II - CAPITAL E AÇÕES.  

 
Artigo 5º - O capital social é de R$ 402.985,45 (quatrocentos e dois mil, novecentos e oitenta e cinco mil e quarenta e cinco 

centavos), dividido em 5.724.747 (cinco milhões, setecentos e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e sete) 
ações ordinárias e 11.011.914 (onze milhões, onze mil, novecentos e quatorze) ações preferenciais, escriturais, 
sem valor nominal.  

 
Parag. 1º - As ações em sua totalidade, serão emitidas sob a forma escritural, sem emissão de certificados, mantidas em conta 

de depósito em nome dos titulares em instituição financeira Autorizada. 
 
Parag.  2º - A Instituição Financeira depositária, poderá, se autorizada pela companhia, cobrar dos acionistas o custo dos 

serviços de desdobramento e transferência de posição das ações, sempre que por estes solicitados.  
 
Parag.  3º - O aumento do capital decorrente da correção monetária do capital social, dependerá  de deliberação da  

assembléia geral que  decidirá,  em cada aumento, se a capitalização se procederá mediante emissão ou não de 
ações, e só será obrigatório quando o saldo da conta relativa à correção do capital social ultrapassar a 50% 
(cinqüenta por cento) do capital social.  

 
Parag. 4º - Quando o aumento do capital social gerar ações, a distribuição destas, obedecida a forma prevista no parágrafo 1º 

deste artigo, será efetuada no prazo máximo de 60 dias a contar da data da publicação da ata da Assembléia Geral 
que autorizar.  

 
Artigo 6º- Cada ação ordinária, dá direito a um voto nas Assembléias, admitido voto por procurações, com as restrições 

legais.  
 
Artigo 7º - As ações preferenciais não terão direito a voto, mas gozarão das seguintes preferências e vantagens:  
 

a) Prioridade da distribuição, desde que haja lucro partilhável, de um dividendo não cumulativo de 8% (oito 
por cento) ao ano sobre o valor do capital social realizado, não podendo ser inferior a 3% (três por cento) do 
valor do patrimônio líquido da ação. Na   hipótese de o lucro partilhável não bastar para a  distribuição deste 
dividendo, todo o lucro partilhável será repartido entre os titulares de ações preferenciais;  
b) participação nos lucros em igualdade de condições com os titulares de ações ordinárias, sempre que a estas 
for atribuído um dividendo superior ao mencionado na letra anterior. 
c) participação em igualdade de condições com os titulares de ações ordinárias, nas bonificações em dinheiro 
ou títulos que a sociedade distribuir;  
d) participação em igualdade de condições com as ações ordinárias, na correção monetária do capital social;  
e) prioridade no reembolso do capital, até o valor das ações, em caso de liquidação da sociedade. 
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Artigo 8º - As ações perceberão um dividendo mínimo obrigatório, de 25% (vinte e cinco por cento),  do lucro líquido 
apurado na forma da lei vigente,  observado o disposto  no art. 7. letra "A", destes estatutos.  

 
Parag.1º - As ações preferenciais passarão a ter direito de voto se durante três exercícios consecutivos não forem pagos os 

dividendos a elas atribuídos, direito que conservarão até que volte a ser pago dividendo.  
 
Parag. 2º - Poderá a sociedade levantar balanço semestral e efetuar a distribuição de dividendo intermediário à conta de 

lucros apurados nestes balanços ou à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes.  
 

CAPITULO III - DA ADMINISTRAÇÃO.  
 

Artigo  9º - A sociedade será administrada por um conselho de administração e uma diretoria.  
 
Artigo10º- O conselho de Administração será constituído de até 7 (sete) membros, acionistas, com mandato por 3 (três) anos, 

eleitos pela assembléia geral, permitida a reeleição. O prazo de gestão se estenderá até a investidura dos novos 
membros.  

 
Artigo11º- O conselho de administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por trimestre e, extraordinariamente sempre 

que convocado por seu presidente e deliberará por maioria de votos, presentes a maioria dos conselheiros.  
 
Parag.único- Nas resoluções do conselho caberá ao presidente, além do voto pessoal, o de  qualidade.  
 
Artigo12º- Em caso de vacância do cargo de conselheiro, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e 

funcionará até a primeira assembléia geral, a qual competirá decidir sobre o provimento efetivo do cargo.  
 
Artigo13º- Compete  ao  conselho  de   administração:  
 

a) elaborar e aprovar seu regimento interno;  
b) eleger seu presidente;  
c) a orientação geral dos negócios da sociedade;  
d) eleger e destituir os membros da diretoria e fixar-lhes as atribuições;  
e) fiscalizar a gestão dos diretores, aprovar os balancetes mensais, examinar a qualquer tempo, os livros e papéis 
da companhia, solicitar informações sobre quaisquer atos;  
f) convocar a assembléia geral;  
g) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;  
h) deliberar sobre a emissão de ações ou bônus de subscrição;  
i) autorizar a alienação de bens do ativo permanente, acima de R$ 1.000.000,00 (hum milhão reais), valor este 
corrigido mensalmente segundo a variação do IGP da FGV.  
j) escolher e destituir os auditores independentes;  
k) manifestar-se sobre a proposta  de distribuição de lucros elaborada  pela  diretoria e encaminhá-la à assembléia 
geral, bem  assim  manifestar-se sobre a distribuição de  dividendos intermediários à conta de lucros  apurados em 
balanços  semestrais  ou  a conta  de lucros acumulados ou  de  reservas  de  lucros existentes no último balanço 
anual ou semestral.  
l) atribuir, individualmente, a cada membro da diretoria os seus honorários e ditar a sua participação no lucro da 
companhia;  
m) autorizar a instalação de estabelecimentos, filiais, agencias, escritórios e depósitos;  
n) manifestar-se sobre os projetos de investimento cujo valor supere a vinte por cento (20%) do capital social da 
companhia;  
o) autorizar a participação da sociedade em outros empreendimentos;  
p) indicar os representantes da sociedade nos órgãos de administração das coligadas e controladas;  
q) deliberar sobre a contratação de Instituição Financeira Depositária das ações escriturais;  
r) deliberar sobre a emissão de Notas Promissórias para colocação pública, nos termos da Instrução C.V.M. nº 
134 de 01.11.90.  

 
Parág. único – O Presidente do Conselho de Administração somente poderá ser substituído pelo próprio Conselho de 

Administração, por maioria qualificada (2/3) de seus membros, em reunião devidamente convocada por, no 
mínimo, 2 (dois) membros do Conselho, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias e realizada nos 
escritórios da Companhia. 

 
 
 
 

104



Artigo14º- Compete ao presidente do conselho de administração: 
 

a) convocar as reuniões do conselho e as assembléias gerais;  
b) promover a execução de todas as decisões tomadas pelo conselho;  
c) presidir as assembléias gerais escolhendo dentre os acionistas o secretário.  
 

Parag.Único- O presidente será substituído nos seus impedimentos ou ausências eventuais pelo conselheiro mais idoso.  
 
Artigo15º - A Diretoria será composta de até três (3) membros, designado Diretores, acionistas ou não, eleitos pelo Conselho 

de Administração, com mandato de três anos, permitida a reeleição. O prazo de gestão da Diretoria se estenderá 
até a investidura dos novos membros. 

 
Artigo16º - À diretoria, obedecendo o disposto no artigo 17. compete:  

 
a) a gestão de todos os negócios sociais;  
b) a representação da sociedade em juízo e fora dele;  
c) adquirir imóveis, máquinas e quaisquer objetos e utensílios;  
d) hipotecar, empenhar ou onerar de qualquer forma os bens sociais em operação de financiamento, assim 
como vender, no todo ou em parte, bens sociais até o limite de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), valor 
este corrigido mensalmente, segundo a variação do IGP da FGV, e acima deste valor só com  autorização do 
Conselho de Administração;  
e) analisar as contas das sociedades coligadas e controladas e indicar os diretores que a representarão nas 
assembléias gerais das mesmas, ditando-lhes os votos.  

 
Parag. 1º - Os membros da Diretoria distribuirão entre si, os encargos sociais, observado o que recomendar o Conselho de 

Administração. 
 
Parag. 2º - Os projetos de investimento cujo valor superem a 20% (vinte por cento) do capital social, deverão ser submetidos 

ao conselho de administração.  
 
Artigo17º- As correspondências, papéis, documentos envolvendo compromissos ou responsabilidades, obrigarão a sociedade 

quando firmados:  
 
a) por dois membros da diretoria;  
b) por um membro da diretoria e um procurador;  
c) por procuradores, desde que em operações especialmente autorizadas no instrumento de mandato.  

 
Artigo18º - Em caso de vaga, renúncia ou impedimento definitivo de um membro da diretoria, o conselho de administração 

elegerá o substituto para complementação do mandato do substituído, ou se entender conveniente, determinará o 
preenchimento do cargo, cumulativamente, por outro diretor.  

 
CAPITULO IV - DO CONSELHO FISCAL.  

 
Artigo19º - O conselho fiscal não terá funcionamento permanente somente se instalando mediante deliberação da assembléia 

geral, nos casos previstos em lei, quando então será composto de até cinco (5) membros efetivos com igual 
número de suplentes.  

 
Artigo20º -A assembléia geral que deliberar sobre a instalação do conselho fiscal, elegerá seus membros e fixará a 

remuneração, observando os ditames legais.  
 
Parag.Único- O conselho fiscal terá as atribuições e poderes conferidos em lei.  

 
CAPITULO V - DA ASSEMBLÉIA GERAL.  

 
Artigo21º - Anualmente, até abril, reunir-se-á  a assembléia geral ordinária a fim de:  

 
a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar ,as demonstrações financeiras;  
b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;  
c) decidir sobre a destinação da correção monetária do capital social.  
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Parag.único- A assembléia geral ordinária fixará o montante global da remuneração dos administradores, bem assim, a 
participação global dos mesmos no lucro da companhia, observado no que concerne a participação, que esta seja 
sempre igual ao teto previsto em lei.  

 
Artigo22º- As assembléias gerais extraordinárias serão convocadas sempre que os interesses sociais o exigirem.  
 
Artigo23º- As assembléias gerais terão a sua convocação, funcionamento e atribuições subordinadas as normas legais e a este 

estatuto.  
 

CAPÍTULO VI - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.  
 

 
Artigo24º-  O  ano  social iniciar-se-á  a  1 de janeiro e encerrar-se-á a 31 de dezembro, data em que se procederá, observadas 

as disposições legais atinentes à matéria, às demonstrações financeiras seguintes:  
 
a) balanço patrimonial;  
b) demonstrações dos lucros e prejuízos acumulados;  
c) demonstração do resultado do exercício;  
d) demonstração das origens e aplicações de recursos.  
 

Artigo25º- O lucro líquido, efetuadas as deduções previstas em lei, terão o destino que lhe atribuir a assembléia geral 
ordinária por proposta da diretoria, ouvido o conselho de administração.  

 
Parág. único – Se, feitas as deduções previstas no “caput”  deste artigo ainda houver saldo remanescente, o Conselho de 

Administração poderá propor, e a Assembléia deliberar, destiná-lo para a constituição de uma Reserva para 
Investimentos e Capital de Giro, que terá por finalidade assegurar investimentos em bens do ativo permanente 
ou acréscimos ao capital de giro, para amortização de dívidas. Esta reserva, em conjunto com as demais, não 
poderá exceder ao valor do capital social e poderá ser utilizada na absorção de prejuízos,  sempre que 
necessário, na distribuição de dividendos, a qualquer momento, nas operações de resgate, reembolso ou 
compra de ações ou na incorporação ao Capital Social. 

 
Artigo26º- Sempre que a assembléia geral ordinária aprovar a distribuição de dividendos, estes serão pagos no prazo máximo 

de sessenta dias a contar da data da publicação da respectiva ata. 
  
Artigo27º- Por proposta dos órgãos de administração, poderá a assembléia geral destinar parte do lucro líquido à formação ou 

reforço de reservas, bem assim, conceder uma subvenção à Sociedade Cultural e Beneficente Cônsul Carlos 
Renaux, para fins humanitários e culturais.  

 
CAPITULO VII - LIQUIDAÇÃO.  

 
Artigo28º- A sociedade entrará em  liquidação  nos casos previstos em lei, cabendo à assembléia geral ditar a forma porque a 

mesma se procederá.  
 

CAPITULO VIII - DISPOSIÇÃO GERAL E TRANSITÓRIAS.  
 

Artigo29º- Reverterão a favor da companhia os dividendos e o produto da venda das ações bonificadas ou de fração de direito 
de subscrição não reclamado, após permanecerem à disposição dos titulares durante três (3) anos.  

 
Artigo30º- O presente estatuto consolida e substituí os até agora vigentes, e entrarão em vigor na data de sua aprovação pela 

assembléia geral extraordinária.  
 
Artigo31º- Os casos omissos serão regulados pela legislação aplicável e, subsidiariamente, pela assembléia geral e pelos 

órgãos administrativos da companhia.  
 

Brusque (SC), 29 de Março de 2004. 
 

TÊXTIL   RENAUX   S.A. 
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19.01 - POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO 
 
Controlada/Coligada : LOJAS RENAUX LTDA 

 
A Têxtil Renaux S/A é sócia majoritária da Lojas Renaux Ltda, inscrita no CNPJ 80.109.663/0001-88, sita a Avenida Otto 
Renaux , 145, Centro, cidade de Brusque, Santa Catarina, como está demonstrado no quadro abaixo: 
 

 Cotas 
TÊXTIL RENAUX S/A 99,96 
GILBERTO RENAUX 0,02 

PAULO RENAUX 0,02 
 

 
A Lojas Renaux Ltda administra somente tecidos produzidos pela Têxtil Renaux S/A, para confeccionistas, atacadistas, e 
varejistas.  
 
A Lojas Renaux Ltda teve a responsabilidade de representar a linha RENAUX na região SUL, através de loja comercial, 
sendo que esta estratégia foi adotada justamente para que sejam alcançados clientes de diversos portes, anteriormente não 
visados pela empresa. Devido a mudança estrutural do mercado, esta foi uma das adaptações que tivemos que incorporar a 
nosso cotidiano, para que tenhamos um resultado diferenciado e também divulgar mais fortemente o nome RENAUX na 
região. E em função do resultado positivo, sua abrangência foi ampliada para outras regiões do país. 
 

19.02 - PEDIDOS EM CARTEIRA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

1- ITEM 2 - DESCRIÇÃO DOS PEDIDOS 5 - VALOR DOS PEDIDOS NO 4 - VALOR DOS PEDIDOS NO 3 - VALOR DOS PEDIDOS NO 
ÚLTIMO EXERCÍCIO PENÚLTIMO EXERCÍCIO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO

(Reais Mil) (Reais Mil) (Reais Mil)

99 ENCOMENDAS NÃO ATENDIDAS 0

20.01 - DESCRIÇÃO DAS INFORMAÇÕES ALTERADAS  
 
Informado no quadro 01–08 a data da publicação da Ata da AGO/E que aprovou as DFs.  
 
Em 01/12/2004, foi efetuada a Reapresentação Espontânea por exigência do OFICIO/CVM/SRE/SEP/Nº 42/2004. 
 
As alterações foram as seguintes: 
Quadro 02: acrescida as informações do Conselho Fiscal;  
Quando 19: Dados da Controlada.  
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Legislação Societária

DFP
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA, SENDO OS SEUS ADMINISTRADORES, RESPONSÁVEIS PELA
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

01.02 - SEDE

3 - CEP

6 - DDD

15 - E-MAIL

7 - TELEFONE 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE

4 - MUNICÍPIO 5 - UF

2 - BAIRRO  OU  DISTRITO1 - ENDEREÇO COMPLETO (LOGRADOURO, Nº E COMPLEMENTO)

10 - TELEX 11 - DDD 12 - FAX 13 - FAX 14 - FAX

88351-020

47 255-1000 255-1000 255-1000 - 255-1001 255-1001

textilrenaux@textilrenaux.com.br

BRUSQUE SC

CENTRORUA CENTENÁRIO

47 255-1001

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 6 - NIRE

00754-4 82.982.075/0001-80TÊXTIL RENAUX S.A.

01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

1 - TIPO DE EMPRESA

3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

5 - ATIVIDADE PRINCIPAL

2 - TIPO DE SITUAÇÃO

4 - CÓDIGO ATIVIDADE

6 - TIPO DE CONSOLIDADO

Empresa Comercial, Industrial e Outras Operacional

Total

Privada Nacional

TECELAGEM DE ALGODÃO

1220200 - Indústria Têxtil

01.09 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

1 - DATA 2 - ASSINATURA

20/02/2004

01.07 - SOCIEDADES  NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

1 - ITEM 2 - CNPJ 3 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

- - -

- - -

- - -

01.08 - PROVENTOS EM DINHEIRO

1 - ITEM 2 - EVENTO 3 - APROVAÇÃO 4 - PROVENTO 5 - INÍCIO PGTO. 6 - TIPO AÇÃO 7 - VALOR DO PROVENTO POR AÇÃO

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

1 - ORDINÁRIAS

4 - ORDINÁRIAS

2 - PREFERENCIAIS

5 - PREFERENCIAIS

3 - TOTAL

6 - TOTAL

01.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

NÚMERO DE AÇÕES
(MIL)

DO CAPITAL INTEGRALIZADO

EM TESOURARIA

1 2 3

5.724

0

5.724

0

5.724

0

11.012

0

11.012

0

11.450

0

16.736

0

16.736

0

17.174

0

31/12/2003 31/12/2002 31/12/2001

01.03 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para correspondência com a Companhia)

7 - DDD

1 - NOME

3 - BAIRRO OU DISTRITO

14 - FAX 16 - E-MAIL

2 - ENDEREÇO COMPLETO (LOGRADOURO, Nº E COMPLEMENTO)

4 - CEP 5 - MUNICÍPIO 6 - UF

8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEFONE 11 - TELEX 12 - DDD 13 - FAX

15 - FAX

255-1001 255-1001 textilrenaux@textilrenaux.com.br

PAULO RENAUX RUA CENTENÁRIO, 201

CENTRO BRUSQUE

47 255-1000 255-1000

88351-020 SC

255-1000 - 255-100147

Data-Base: 31/12/2003

01.04 - REFERÊNCIA / AUDITOR

EXERCÍCIO

1 - ÚLTIMO

2 - PENÚLTIMO

3 - ANTEPENÚLTIMO

1 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL 2 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

01/01/2003 31/12/2003

01/01/2002

01/01/2001

31/12/2002

31/12/2201

4 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR

MARTINELLI AUDITORES S.C
7 - CPF DO RESP. TÉCNICO

036.687.878-67
6 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALFREDO HIRATA
5 - CÓDIGO CVM

00447-2

-
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1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 31/12/20014 - 31/12/20023 - 31/12/2003

1 Ativo Total 98.25074.859 83.729

1.01 Ativo Circulante 49.22321.397 38.869

1.01.01 Disponibilidades 11.796457 6.149

1.01.01.01 Caixa e Bancos 265389 141

1.01.01.02 Títulos Vinculados ao Mercado Aberto 11.53168 6.008

1.01.02 Créditos 14.623911 12.153

1.01.02.01 Duplicatas a Receber de Clientes 14.70314.385 12.741

1.01.02.02 Títulos Descontados 0(12.224) 0

1.01.02.03 ( - ) Provisão p/ Devedores Duvidosos (80)(1.250) (588)

1.01.03 Estoques 15.85111.487 11.023

1.01.03.01 Produtos Acabados 4.2053.367 2.752

1.01.03.02 Produtos em Elaboração 3.1842.937 2.288

1.01.03.03 Matéria Prima 5.7922.958 3.342

1.01.03.04 Materiais de Manutenção e Outros 2.6702.225 2.641

1.01.04 Outros 6.9538.542 9.544

1.01.04.01 Impostos a Recuperar 6.7136.647 7.865

1.01.04.02 Outras Contas a Receber 2401.895 1.679

1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 15.99427.340 17.303

1.02.01 Créditos Diversos 15.99426.929 17.303

1.02.01.01 Depósitos Judiciais e Outros 4.9189.204 5.154

1.02.01.02 Crédito Tributário 11.07617.725 12.149

1.02.02 Créditos com Pessoas Ligadas 0411 0

1.02.02.01 Com Coligadas 00 0

1.02.02.02 Com Controladas 0411 0

1.02.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 00 0

1.02.03 Outros 00 0

1.03 Ativo Permanente 33.03326.122 27.557

1.03.01 Investimentos 2.7442.712 2.332

1.03.01.01 Participações em Coligadas 00 0

1.03.01.02 Participações em Controladas 2.2452.213 1.833

1.03.01.02.01 Lojas Renaux Ltda 687687 687

1.03.01.02.02 Ágio na Aquisição Lojas Renaux 1.5581.526 1.146

1.03.01.03 Outros Investimentos 499499 499

1.03.01.03.01 Participações em Outras Sociedades 499499 499

1.03.02 Imobilizado 25.50123.410 23.423

1.03.02.01 Terreno 555477 555

1.03.02.02 Construções 12.40611.956 11.956

1.03.02.03 Equipamentos e Instalações Industrias 68.05562.424 61.679

1.03.02.04 Equipamentos e Instalações Escritório 3.2863.273 3.247

1.03.02.05 Veículos 299299 299

1.03.02.06 Outros 3536.735 6.533

1.03.02.07 Depreciação Acumulada (59.453)(64.002) (60.846)

1.03.02.08 Reavaliçação Terrenos 02.248 0

1.03.03 Diferido 4.7880 1.802

1.03.03.01 Variação Cambial 4.7880 1.802

02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
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02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 31/12/20014 - 31/12/20023 - 31/12/2003

2 Passivo Total 98.25074.859 83.729

2.01 Passivo Circulante 53.58223.529 61.342

2.01.01 Empréstimos e Financiamentos 29.8897.218 28.165

2.01.02 Debêntures 00 0

2.01.03 Fornecedores 18.31811.329 29.877

2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuições 2.6563.931 1.778

2.01.04.01 Impostos Diversos a Pagar 1.2211.543 993

2.01.04.02 Salários e Encargos Sociais 1.4352.388 785

2.01.05 Dividendos a Pagar 9604 4

2.01.06 Provisões 505668 691

2.01.06.01 Comissões a Pagar 505668 691

2.01.07 Dívidas com Pessoas Ligadas 333323 280

2.01.08 Outros 92156 547

2.01.08.01 Outras Exigibilidades 53656 60

2.01.08.02 Empresas Controladas e Coligadas 3850 487

2.01.08.03 Participações Estatutárias 00 0

2.02 Passivo Exigível a Longo Prazo 16.20948.299 18.413

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 14.52741.297 17.121

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 6.76825.714 6.248

2.02.01.02 Fornecedor 00 0

2.02.01.03 Empréstimos Pessoa Física 02.752 0

2.02.01.04 ICMS -Prodec - Têxtil 7.75912.831 10.873

2.02.02 Debêntures 00 0

2.02.03 Provisões 1.6824.780 1.292

2.02.03.01 Impostos e Contribuições a Recolher 1.6824.780 1.292

2.02.04 Dívidas com Pessoas Ligadas 00 0

2.02.05 Outros 02.222 0

2.03 Resultados de Exercícios Futuros 00 0

2.05 Patrimônio Líquido 28.4593.031 3.974

2.05.01 Capital Social Realizado 17.28417.284 17.284

2.05.01.01 Capital Social 12.00012.000 12.000

2.05.01.02 Correção Monetária do Capital 5.2845.284 5.284

2.05.02 Reservas de Capital 3.2550 3.255

2.05.02.01 De Investimento Incentivado 2.9570 2.957

2.05.02.02 De Ágio 2980 298

2.05.03 Reservas de Reavaliação 02.629 0

2.05.03.01 Ativos Próprios 02.629 0

2.05.03.02 Controladas/Coligadas 00 0

2.05.04 Reservas de Lucro 7.9200 7.530

2.05.04.01 Legal 2.3930 2.393

2.05.04.02 Estatutária 2.2840 2.284

2.05.04.03 Para Contingências 00 0

2.05.04.04 De Lucros a Realizar 00 0

2.05.04.05 Retenção de Lucros 00 0

2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 00 0
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02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 -31/12/20014 -31/12/20023 -31/12/2003

2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 3.2430 2.853

2.05.04.07.01 Reserva Plano de Investimentos 3.2430 2.853

2.05.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 0(16.882) (24.095)

03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 01/01/2001 a 31/12/20014 - 01/01/2002 a 31/12/20023 - 01/01/2003 a 31/12/2003

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 93.56894.809 96.815

3.02 Deduções da Receita Bruta (16.289)(14.612) (17.327)

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 77.27980.197 79.488

3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos (66.342)(64.133) (69.296)

3.05 Resultado Bruto 10.93716.064 10.192

3.06 Despesas/Receitas Operacionais (15.267)(26.702) (36.216)

3.06.01 Com Vendas (5.060)(5.955) (6.320)

3.06.01.01 Com Vendas (5.060)(5.955) (6.320)

3.06.02 Gerais e Administrativas (3.311)(3.953) (3.431)

3.06.02.01 Gerais e Administrativas (2.259)(2.856) (2.328)

3.06.02.02 Honorários da Administração (838)(898) (864)

3.06.02.03 Depreciações (214)(199) (239)

3.06.03 Financeiras (5.737)(14.512) (24.491)

3.06.03.01 Receitas Financeiras 4.0971.936 3.722

3.06.03.02 Despesas Financeiras (9.834)(16.448) (28.213)

3.06.04 Outras Receitas Operacionais 656359 3

3.06.05 Outras Despesas Operacionais (1.963)(2.695) (2.068)

3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 14854 91

3.07 Resultado Operacional (4.330)(10.638) (26.024)

3.08 Resultado Não Operacional (7)903 (86)

3.08.01 Receitas (7)903 (86)

3.08.02 Despesas 00 0

3.09 Resultado Antes Tributação/Participações (4.337)(9.735) (26.110)

3.10 Provisão para IR e Contribuição Social (708)589 942

3.11 IR Diferido 6.4125.575 1.073

3.12 Participações/Contribuições Estatutárias (122)0 0

3.12.01 Participações (122)0 0

3.12.01.01 Administradores (122)0 0

3.12.02 Contribuições 00 0

3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 00 0

3.15 Lucro/Prejuízo do Exercício 1.245(3.571) (24.095)

PREJUÍZO POR AÇÃO 

LUCRO POR AÇÃO 

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)

0,07249

(0,21337) (1,43971)

16.736 16.736 17.174
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04.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 01/01/2001 a 31/12/20014 - 01/01/2002 a 31/12/20023 - 01/01/2003 a 31/12/2003

4.01 Origens 17.08748.010 (15.339)

4.01.01 Das Operações 9.30334.983 (17.543)

4.01.01.01 Lucro/Prejuízo do Exercício 1.245(3.572) (24.095)

4.01.01.02 Vls. que não repr. mov. Cap. Circulante 8.05838.555 6.552

4.01.01.02.01 Depreciações 6.7893.155 6.508

4.01.01.02.02 Equivalência Patrimonial (148)(54) (91)

4.01.01.02.03 Alienação dos Bens Permanente 60344 23

4.01.01.02.04 Amortização Reserva de Ágio 3030 30

4.01.01.02.05 Ganho no Exigível a Longo Prazo 9920 0

4.01.01.02.06 Aplicação em incentivos Fiscais 33525 82

4.01.01.02.07 Custo Baixa Diferido 01.802 0

4.01.01.02.08 Reserva de Reavaliação 02.628 0

4.01.01.02.09 Transf. de CP p/ LP 030.625 0

4.01.02 Dos Acionistas 00 0

4.01.03 De Terceiros 7.78413.027 2.204

4.01.03.01 Financiamentos 7.7840 0

4.01.03.02 Redução Realizável a Longo Prazo 03.693 0

4.01.03.03 Aumento do Exigível a Longo Prazo 09.334 2.204

4.02 Aplicações 26.44227.668 2.776

4.02.01 Imobilizado 4.6933.487 1.467

4.02.02 Tf Empr/Financ do LP p/ CP 6.2709.344 0

4.02.03 Adições Realizadas Longo Prazo 29713.730 1.309

4.02.04 Dividendos Propostos 9600 0

4.02.05 Redução do Exigível a Longo Prazo 1.789728 0

4.02.06 Diferido 6.0210 0

4.02.07 Crédito Tributário 6.4120 0

4.02.08 Investimento 0379 0

4.03 Acréscimo/Decréscimo no Cap. Circulante (9.355)20.342 (18.115)

4.04 Variação do Ativo Circulante (1.871)(17.472) (10.354)

4.04.01 Ativo Circulante no Início do Exercício 51.09438.869 49.223

4.04.02 Ativo Circulante no Final do Exercício 49.22321.397 38.869

4.05 Variação do Passivo Circulante 7.484(13.043) 7.761

4.05.01 Passivo Circulante no Início Exercício 46.09861.342 53.581

4.05.02 Passivo Circulante no Final do Exercício 53.58248.299 61.342

05.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2003 A 31/12/2003 (Reais Mil)
1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

       REAVALIAÇÃO       CAPITAL         LUCRO        ACUMULADOS

3 - CAPITAL SOCIAL

       LÍQUIDO

4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/PREJUÍZOS 8 - TOTAL PATRIMÔNIO 

5.01 Saldo Inicial 012.000 8.539 7.530 (24.095) 3.974

5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 00 (3.255) (7.530) 10.785 0

5.03 Aumento/Redução do Capital Social 00 0 0 0 0

5.04 Realização de Reservas 2.6290 0 0 0 2.629

5.05 Ações em Tesouraria 00 0 0 0 0

5.06 Lucro/Prejuízo do Exercício 00 0 0 (3.572) (3.572)

5.07 Destinações 00 0 0 0 0

5.08 Outros 00 0 0 0 0

5.09 Saldo Final 2.62912.000 5.284 0 (16.882) 3.031
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05.02 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2002 A 31/12/2002 (Reais Mil)
1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

       REAVALIAÇÃO       CAPITAL         LUCRO        ACUMULADOS

3 - CAPITAL SOCIAL

       LÍQUIDO

4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/PREJUÍZOS 8 - TOTAL PATRIMÔNIO 

5.01 Saldo Inicial 012.000 8.539 7.920 0 28.459

5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 00 0 0 0 0

5.03 Aumento/Redução do Capital Social 00 0 0 0 0

5.04 Realização de Reservas 00 0 (390) 0 (390)

5.05 Ações em Tesouraria 00 0 0 0 0

5.06 Lucro/Prejuízo do Exercício 00 0 0 (24.095) (24.095)

5.07 Destinações 00 0 0 0 0

5.08 Outros 00 0 0 0 0

5.09 Saldo Final 012.000 8.539 7.530 (24.095) 3.974

05.03 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2001 A 31/12/2001 (Reais Mil)
1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

       REAVALIAÇÃO       CAPITAL         LUCRO        ACUMULADOS

3 - CAPITAL SOCIAL

       LÍQUIDO

4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/PREJUÍZOS 8 - TOTAL PATRIMÔNIO 

5.01 Saldo Inicial 012.000 8.205 7.634 0 27.839

5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 00 0 0 0 0

5.03 Aumento/Redução do Capital Social 00 335 0 0 335

5.04 Realização de Reservas 00 0 0 0 0

5.05 Ações em Tesouraria 00 0 0 0 0

5.06 Lucro/Prejuízo do Exercício 00 0 0 1.245 1.245

5.07 Destinações 00 0 285 0 0

5.08 Outros 00 0 0 (1.245) (960)

5.09 Saldo Final 012.000 8.540 7.919 0 28.459

116



2 - DESCRIÇÃO 5 - 31/12/20014 - 31/12/20023 - 31/12/2003

Ativo Total 97.99674.995 83.373

1.01 Ativo Circulante 49.37921.534 39.036

1.01.01 Disponibilidades 11.801461 6.161

1.01.01.01 Caixa e Bancos 270393 153

1.01.01.02 Títulos Vinculados ao Mercado aberto 11.53168 6.008

1.01.02 Créditos 14.623911 12.153

1.01.02.01 Duplicatas a Receber de Clientes 14.70314.385 12.741

1.01.02.02 ( - ) Provisão p/ Devedores Duvidosos (80)(1.250) (588)

1.01.02.03 Títulos Descontados 0(12.224) 0

1.01.03 Estoques 15.85111.487 10.977

1.01.03.01 Produtos Acabados 4.2053.367 2.752

1.01.03.02 Produtos em Elaboração 3.1842.937 2.288

1.01.03.03 Materia Prima 5.7922.958 3.342

1.01.03.04 Materiais de Manetenção e Outros 2.6702.225 2.595

1.01.04 Outros 7.1048.675 9.745

1.01.04.01 Impostos a Recuperar 6.8586.648 6.041

1.01.04.02 Outras Contas a Receber 2462.027 3.704

1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 16.41528.374 17.739

1.02.01 Créditos Diversos 16.41528.374 17.739

1.02.01.01 Impostos judiciais e Outros 5.33910.649 5.590

1.02.01.02 Crédito Tributário 11.07617.725 12.149

1.02.02 Créditos com Pessoas Ligadas 00 0

1.02.02.01 Com Coligadas 00 0

1.02.02.02 Com Controladas 00 0

1.02.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 00 0

1.02.03 Outros 00 0

1.03 Ativo Permanente 32.20225.087 26.598

1.03.01 Investimentos 1.322784 821

1.03.01.01 Participações em Coligadas 00 0

1.03.01.02 Participações em Controladas 00 0

1.03.01.03 Outros Investimentos 1.322784 821

1.03.01.03.01 Participações em outras Sociedades 1.322784 821

1.03.02 Imobilizado 26.09224.303 23.975

1.03.02.01 Terrenos 555490 555

1.03.02.02 Construções 13.15012.700 13.091

1.03.02.03 Equipamentos e Instalações Industriais 68.19162.424 67.344

1.03.02.04 Equipamentos e Instalações Escritório 3.2863.409 3.247

1.03.02.05 Veículos 299299 299

1.03.02.06 Outros 646.735 627

1.03.02.07 Depreciação Acumulada (59.453)(64.382) (61.188)

1.03.02.08 Reavaliação Terrenos 02.628 0

1.03.03 Diferido 4.7880 1.802

1.03.03.01 Variação Cambial 4.7880 1.802

06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)
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06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 31/12/20014 - 31/12/20023 - 31/12/2003

2 Passivo Total 97.99674.995 83.373

2.01 Passivo Circulante 53.32823.665 60.985

2.01.01 Empréstimos e Financiamentos 30.2307.218 28.165

2.01.02 Debêntures 00 0

2.01.03 Fornecedores 18.31811.329 29.877

2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuições 2.7244.066 1.898

2.01.04.01 Impostos Diversos a Pagar 1.2311.552 1.031

2.01.04.02 Salários e  Encargos Sociais 1.4932.514 867

2.01.05 Dividendos a Pagar 9604 4

2.01.06 Provisões 505668 691

2.01.06.01 Comissões a Pagar 505668 691

2.01.07 Dívidas com Pessoas Ligadas 333324 280

2.01.08 Outros 25856 70

2.01.08.01 Outras Exigibilidades 10456 60

2.01.08.02 Participações Estatutárias 1540 10

2.02 Passivo Exigível a Longo Prazo 16.20948.299 18.413

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 14.52741.297 17.121

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 6.76825.714 6.248

2.02.01.02 Empréstimos Pessoa Física 02.752 0

2.02.01.03 Cofins Parcelado 00 0

2.02.01.04 ICMS - Prodec 7.75912.831 10.873

2.02.02 Debêntures 00 0

2.02.03 Provisões 1.6824.780 1.292

2.02.03.01 Impostos e Contribuições a Recolher 1.6824.780 1.292

2.02.04 Dívidas com Pessoas Ligadas 00 0

2.02.05 Outros 02.222 0

2.03 Resultados de Exercícios Futuros 00 0

2.04 Participações Minoritárias 00 0

2.05 Patrimônio Líquido 28.4593.031 3.975

2.05.01 Capital Social Realizado 17.28417.284 17.284

2.05.01.01 Capital Social 12.00012.000 12.000

2.05.01.02 Correção Monetária do Capital 5.2845.284 5.284

2.05.02 Reservas de Capital 3.2550 3.256

2.05.02.01 De Investimento Incentivado 2.9570 2.958

2.05.02.02 De Ágio 2980 298

2.05.03 Reservas de Reavaliação 02.629 0

2.05.03.01 Ativos Próprios 02.629 0

2.05.03.02 Controladas/Coligadas 00 0

2.05.04 Reservas de Lucro 7.9200 7.530

2.05.04.01 Legal 2.3930 2.393

2.05.04.02 Estatutária 2.2840 2.284

2.05.04.03 Para Contingências 00 0

2.05.04.04 De Lucros a Realizar 00 0

2.05.04.05 Retenção de Lucros 00 0

2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 00 0
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07.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 01/01/2001 a 31/12/20014 - 01/01/2002 a 31/12/20023 - 01/01/2003 a 31/12/2003

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 93.56894.809 96.815

3.02 Deduções da Receita Bruta (16.327)(14.657) (17.365)

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 77.24180.152 79.450

3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos (66.342)(64.133) (69.296)

3.05 Resultado Bruto 10.89916.019 10.154

3.06 Despesas/Receitas Operacionais (15.169)(26.663) (36.132)

3.06.01 Com Vendas (4.489)(5.458) (5.772)

3.06.01.01 Com Vendas (4.489)(5.458) (5.772)

3.06.02 Gerais e Administrativas (5.692)(4.395) (3.856)

3.06.02.01 Gerais e Administrativas (4.372)(2.983) (2.472)

3.06.02.02 Honorários da Administração (1.066)(1.175) (1.106)

3.06.02.03 Depreciações (254)(237) (278)

3.06.03 Financeiras (5.644)(14.445) (24.426)

3.06.03.01 Receitas Financeiras 4.1802.012 3.789

3.06.03.02 Despesas Financeiras (9.824)(16.457) (28.215)

3.06.04 Outras Receitas Operacionais 656359 3

3.06.05 Outras Despesas Operacionais 0(2.724) (2.081)

3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 00 0

3.07 Resultado Operacional (4.270)(10.644) (25.978)

3.08 Resultado Não Operacional (7)903 (86)

3.08.01 Receitas (7)903 (4)

3.08.02 Despesas 00 (82)

3.09 Resultado Antes Tributação/Participações (4.277)(9.741) (26.064)

3.10 Provisão para IR e Contribuição Social (735)577 906

3.11 IR Diferido 6.4125.575 1.073

3.12 Participações/Contribuições Estatutárias (155)0 (10)

3.12.01 Participações (155)0 (10)

3.12.01.01 Administradores (155)0 (10)

3.12.02 Contribuições 00 0

3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 00 0

3.14 Participações Minoritárias 00 0

3.15 Lucro/Prejuízo do Exercício 1.245(3.589) (24.095)

PREJUÍZO POR AÇÃO 

LUCRO POR AÇÃO 

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)

0,07249

(0,21445) (1,43971)

16.736 16.736 17.174

06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 -31/12/20014 -31/12/20023 -31/12/2003

2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 3.2430 2.853

2.05.04.07.01 Reserva Plano de Investimento 3.2430 2.853

2.05.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 0(16.882) (24.095)
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08.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSOLIDADAS (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 01/01/2001 a 31/12/20014 - 01/01/2002 a 31/12/20023 - 01/01/2003 a 31/12/2003

4.01 Origens 17.19549.391 (15.210)

4.01.01 Das Operações 9.40835.439 (17.414)

4.01.01.01 Lucro/Prejuízo do Exercício 1.245(3.589) (24.095)

4.01.01.02 Vls. que não repr. mov. Cap. Circulante 8.16339.028 6.681

4.01.01.02.01 Depreciações 6.8293.194 6.547

4.01.01.02.02 Equivalência Patrimonial 00 0

4.01.01.02.03 Alienação dos Bens Permanentes 60344 23

4.01.01.02.04 Amortização Reserva de Ágio 3030 30

4.01.01.02.05 Ganho no Exigível a Longo Prazo 8980 0

4.01.01.02.06 Aplicações em Incentivos Fiscais 34625 81

4.01.01.02.07 Custo Baixa do Diferido 01.802 0

4.01.01.02.08 Reserva de Revaliação 03.008 0

4.01.01.02.09 Transf. de CP p/ LP 030.625 0

4.01.02 Dos Acionistas 00 0

4.01.03 De Terceiros 7.78713.952 2.204

4.01.03.01 Financiamentos 7.4300 0

4.01.03.02 Redução Realizavel a Longo Prazo 3574.618 2.204

4.01.03.03 Aumento Exígivel a Longo Prazo 09.334 0

4.02 Aplicações 26.45329.085 2.790

4.02.01 Imobilizado 4.6933.867 1.467

4.02.02 Tf. Empr/Financ do LP p/ CP 6.2709.344 0

4.02.03 Adições Realizadas Longo Prazo 30814.766 1.323

4.02.04 Dividendos Propostos 9600 0

4.02.05 Redução Exigível a Longo Prazo 1.789728 0

4.02.06 Diferido 6.0210 0

4.02.07 Crédito Tributário 6.4120 0

4.02.08 Investimento 0380 0

4.03 Acréscimo/Decréscimo no Cap. Circulante (9.258)20.306 (18.000)

4.04 Variação do Ativo Circulante (1.953)(17.502) (10.343)

4.04.01 Ativo Circulante no Início do Exercício 51.33239.036 49.379

4.04.02 Ativo Circulante no Final do Exercício 49.37921.534 39.036

4.05 Variação do Passivo Circulante 7.305(37.321) 7.657

4.05.01 Passivo Circulante no Início Exercício 46.02360.985 53.328

4.05.02 Passivo Circulante no Final do Exercício 53.32823.664 60.985
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09.01 - PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES - SEM RESSALVA 
 
Ilmos. Srs. 
Diretores e Acionistas da 
 
TÊXTIL RENAUX S.A. 
 
(1) Examinamos o balanço patrimonial da TÊXTIL RENAUX S.A., e o balanço patrimonial consolidado dessa 

empresa e sua controlada levantados em 31 de dezembro de 2003, e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao exercício findo naquela 
data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião 
sobre essas demonstrações contábeis. 

 
(2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos 

trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e o sistema contábil e de controles 
internos da empresa; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores 
e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais 
representativas adotadas pela administração da empresa, bem como da apresentação das demonstrações contábeis 
tomadas em conjunto. 

 
(3) Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no primeiro parágrafo, lidas em conjunto com as notas 

explicativas, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
TÊXTIL RENAUX S.A.,  e dessa empresa e sua controlada em 31 de dezembro de 2003, o resultado de suas 
operações, as mutações do seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes ao exercício 
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas emanadas pela CVM – 
Comissão de Valores Mobiliários. 

 
(4) As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2002, apresentadas para fins 

comparativos, foram por nós examinadas conforme parecer emitido em 04 de fevereiro de 2003. 
 
Joinville, 04 de fevereiro de 2004. 
 
     NEREU ANTÔNIO MARTINELLI                                                    ALFREDO HIRATA 

     Contador CRC (SC) nº 0011.591/O-8                                          Contador CRC(SC) no 0018.835/O-7 
 
MARTINELLI Auditores Independentes S.C. 
CRC(SC) nº 001.132/O-9 
 
A member of  
 
Jeffreys Henry International 
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10.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 
Senhores Acionistas: 
 
Submetemos à apreciação dos senhores acionistas as demonstrações financeiras e notas explicativas para o ano findo em 31 
de dezembro de 2003. 
 
Em função dos impactos econômicos e financeiros advindos dos últimos anos, a empresa reestruturou sua dívida de curto 
prazo e no segundo semestre retomou o caminho da lucratividade. 
 
Algumas medidas implementadas: 

a) Industrialização de fios para terceiros, que possibilitou trabalhar com a capacidade total; 
b) Desenvolvimento de novos produtos com maior valor agregado; 
c) Reestruturação de todo o sistema de vendas; 
d) Desenvolvimento de uma nova logomarca – A identidade visual de uma empresa é um dos seus principais 

patrimônios. É por meio dela que uma instituição apresenta seus valores, sua filosofia, sua postura profissional, 
tornando-se visível e reconhecida pelo público; 

e) Alongamento do perfil da dívida junto a instituições financeiras;  
 
VENDAS: 
 

 
 
 

Vendas de Tecidos e Fios em Reais (Mil)
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RESULTADO:  
 
Ressaltamos que, mesmo obtendo resultado (antes da provisão para imposto de renda e contribuição social) negativo de R$ 
9,7 milhões, a empresa teve uma significativa melhora de 62% em relação ao último exercício de 2002. Esta melhora 
significativa de resultados decorre, principalmente, da mudança de estratégia (foco na facção), reposicionamento de preços 
no mercado e melhor negociação na compra de algodão. A melhora da rentabilidade na venda de fios, ocorreu, 
principalmente, no último quadrimestre. O efeito positivo destas mudanças pode ser observado nos últimos quatro meses de 
2003, em que a empresa gerou um EBITDA de 17,13% em relação à receita operacional líquida. 
 
A empresa renegociou junto às principais instituições financeiras credoras o perfil da sua dívida, conseguindo um 
alongamento nos prazos de pagamento e uma expressiva redução nos encargos financeiros. A contribuição da redução das 
despesas financeiras no exercício de 2003 é também relevante para a melhoria do resultado. 
 
INVESTIMENTOS: 
 
Os investimentos de 3,4 milhões foram direcionados, quase na sua totalidade, à melhoria das operações e adaptações internas 
nas instalações e maquinários e seus acessórios. 
 
RECURSOS HUMANOS: 
 
Apresentamos abaixo alguns indicadores relativo ao quadro de pessoal da empresa, apurados ao final deste exercício: 
 
a) Corpo Funcional: 
 
Ao final do período a empresa contava com 591 funcionários. 
 

    FORMAÇÃO Nº FUNC. % 

SEXO Nº FUNC. %  Nível 1º Grau 360 60,9%

Feminino 89 15,1%  Nível 2º Grau 173 29,3%

Masculino 502 84,9%  Nível Graduação 44 7,5% 

TOTAL 591 100%  Nível Pós-Graduação 14 2,4% 

    TOTAL 591 100% 
 

Exportações em R$ (Mil)
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b) Benefícios aos Funcionários: 

Pagamento de 50 % das matrículas e mensalidades do curso superior; Pagamento integral para os cursos de pós-graduação; 
Assistência médica e ambulatorial;  Pagamento de 50 % dos remédios para empregados, adquiridos em farmácia autorizada; 
Associação Recreativa e Desportiva, com ambiente para prática de esporte; Alimentação; Passe de ônibus vendido na 
empresa; Adiantamentos para futuro desconto em folha; Assistência jurídica na área civil; Subvenção da empresa aos 
Sindicatos de Classe; Prêmio de assiduidade; Plano de saúde – UNIMED. 

POLÍTICA AMBIENTAL: 
 
A Têxtil Renaux S/A, desde a sua fundação, já incorporava a importância do relacionamento entre atividade industrial e meio 
ambiente saudável. Ações como captação da água no consumo industrial e preocupação com a preservação do meio 
ambiente, têm estado presentes na política da empresa mesmo antes de se discutir a necessidade de ser ambientalmente 
consciente.  
Constata-se isto através dos equipamentos, tratamentos e combustíveis usados em todo processo produtivo. 
Preservar o meio ambiente é um dos objetivos primordiais da Têxtil Renaux S/A. 
 
AUDITORIA EXTERNA: 
 
Atendendo determinação da Instrução CVM nº 381/03, informamos que nossos auditores independentes, no exercício de 
2003, não realizaram quaisquer outros trabalhos que não fossem os de auditoria externa. 
 
O capital social de R$ 12 milhões está dividido em 5.724.747 ações ordinárias e 11.011.914 ações preferenciais.  
 
Finalizando, agradecemos aos nossos acionistas, clientes, fornecedores, agentes financeiros, aos nossos colaboradores, e a 
toda comunidade pela confiança depositada na Têxtil Renaux, contribuindo para o desempenho alcançado em 2003. 
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11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 
 

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 

 
(Em Reais) 

 
1) CONTEXTO OPERACIONAL 
 
 A Companhia atua preponderantemente no ramo têxtil, principalmente na produção de tecidos de algodão e fios, 

contando, para tanto, com a atuação de empresa ligada, principalmente na distribuição dos produtos fabricados. 
 
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
 Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira, em consonância 

com a Lei  nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e Instrução  CVM nº 248 e  parecer da orientação  nº 29, de 29 de 
março e 11 de abril de 1996, respectivamente. 

 
3) SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
 As demonstrações contábeis foram elaboradas observando as seguintes principais práticas contábeis: 
 

a) Títulos Vinculados ao Mercado Aberto - Estão demonstrados ao preço de custo, acrescidos dos rendimentos 
auferidos até a data do balanço; 

 
b) Créditos e Obrigações Prefixados com Vencimentos Futuros - Foram demonstrados a valor de realização, 

atualizados “pró-rata temporis”  quando aplicável; 
 
c) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - É constituída sobre todos os créditos que envolvem riscos e 

em montante suficiente para cobertura de possíveis perdas; 
 
d) Estoques - Avaliados ao custo médio de aquisição ou produção, ou pelo valor de mercado, dos dois o menor; 
 
e) Investimentos - O investimento  relevante  em empresa controlada está registrado pelo método de equivalência 

patrimonial, eliminado-se os lucros não realizados na data do balanço. Os demais são registrados ao custo 
corrigido monetariamente até 31.12.95; 

 
f) Imobilizado - Está registrado ao custo corrigido monetariamente até 31.12.95. A depreciação é calculada pelo 

método linear com base na estimativa de vida útil dos bens, determinada ao pressuposto de um turno normal de 
operações e aumentada proporcionalmente quando os bens são utilizados por mais de um turno. As taxas de 
depreciações anuais utilizadas são as seguintes: construções - 4%, máquinas e equipamentos - 20%, veículos - 
20%, equipamentos e instalações para escritório - 10% e ferramentas e utensílios - 10%; 

 
g) Empréstimos e Financiamentos – Estão registrados pelos valores originais de captação, atualizados pelos 

indexadores pactuados contratualmente; 
 

h) Resultado – O resultado é apurado pelo regime de competência, sendo todos os ativos e passivos indexados 
atualizados “pró-rata temporis” . 

 
4) DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS 
 

Os critérios adotados na consolidação são aqueles previstos na Lei nº 6.404/76 e Instrução CVM nº 247/96, dos  quais 
destacamos o seguinte: 

 
a. eliminação dos saldos das contas ativas e passivas decorrentes das transações com a sociedade incluída na consolidação; 
b. eliminação do investimento na sociedade controlada na proporção de seu respectivo patrimônio; 
c. eliminação das receitas e das despesas decorrentes de negócios com a sociedade incluída na consolidação; 
d. destaque da participação dos minoritários. 
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5) ESTOQUES 
 

São representados por: 
 

 CONTROLADORA CONSOLIDADO 
  
 2003 2002 2003 2002
  
Produtos Acabados 3.366.524 2.751.694 3.366.524 2.751.694
Produtos Em Elaboração 2.937.292 2.288.186 2.937.292 2.288.186
Matérias Primas e Merc. para Revenda 2.957.656 3.341.474 2.957.656 3.341.474
Materiais de Manutenção e Outros 2.224.501 2.594.186 2.224.501 2.594.186
Importação em Andamento - 47.283  - 47.283
  
 11.485.973 11.022.823 11.485.973 11.022.823

 
6) CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
 

Em 31 de dezembro de 2003, a Companhia tem reconhecido o crédito fiscal de imposto de renda e contribuição social 
sobre o lucro líquido atribuíveis a prejuízos compensáveis (base negativa, no caso da contribuição social sobre o lucro 
líquido) e diferenças intertemporais, apurados de conformidade com o pronunciamento do IBRACON, aprovado pela 
Deliberação nº 273 e 371 da CVM – Comissão de Valores Mobiliários, de 28 de agosto de 1998 e 27 de junho de 2002, 
no pressuposto de sua realização futura. Nesse sentido, encontra-se registrado no ativo realizável a longo prazo o 
montante de R$ 17.724.288 a esse título. O  resultado do período sofreu um aumento no montante de R$ 5.574.967 
decorrente do saldo de Prejuízos Compensáveis e de Base Negativa da Contribuição Social. 

 
A administração da Companhia com base em estudo técnico de expectativa de rentabilidade futura elaborado por 
empresa especializada, entende que esse crédito será realizado da seguinte forma (realização a valor presente): 

 
              (Reais Mil) 

ANO IMPOSTO DE 
RENDA 

CONTRIB. 
SOCIAL 

2003 0 0
2004 91 33
2005 469 169
2006 730 262
2007 1.058 381
2008 1.409 507
2009 1.596 574
2010 1.725 621
2011 1.850 667
2012 1.986 715
2013 2.112 770

 
Total 13.026 4.699

  
 Os impostos foram calculados às alíquotas estabelecidas pela legislação tributária vigente, sendo 15% mais 

adicional de 10% para o imposto de renda e 9% para a contribuição social. 
 
 O ativo fiscal diferido não reconhecido é de R$ 333 mil a título de imposto de renda. 
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7) IMOBILIZADO 
 
 É composto como segue: 
 

 CONTROLADORA CONSOLIDADO 
  
 2003 2002 2003 2002
     
Terrenos 477.428 554.818        491.065 568.455
Reavaliação Terrenos 
Construções 

2.248.254
11.955.656

-
11.955.656

2.628.229 
12.700.015 

-
12.700.015

Equipamentos e Instalações Industriais 62.424.193 61.678.926 62.424.193 61.678.926
Equipamentos e Instalações p/ Escritório 3.272.749 3.247.182 3.409.187 3.383.620
Outros 7.033.643 6.832.380 7.033.643 6.832.380
   
 87.411.923 84.268.962 88.686.332 85.163.396
  
Depreciação Acumulada (64.001.854) (60.846.283) (64.382.337) (61.188.680)
  
 23.410.069 23.422.679 24.303.995 23.974.716

 
Parte do ativo imobilizado está onerado por empréstimos, por valores atribuídos que totalizam R$ 658.102,99 em 31 de 
dezembro de 2003. 

 
 
8) INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CURTO E LONGO PRAZO 
  
 Curto Prazo Longo Prazo
Bradesco S.A.  

  
Financiamento, atualizado em CDI, mais juros de 5% aa. 
Com  último vencimento em 02/06/07. Garantia  
Aval e alienação de máquinas. 

 
 

683.200 
 

2.618.655

  
Badesc  
  

Financiamento atualizado segundo TJLP, juros de 14% aa., amortização do 
principal mensal vencendo-se a última em 25/09/07. Garantia – aval e hipoteca 
imóvel. 

 

 
 

- 6.159.115

  
Banco BNL do Brasil S/A  
  

Financiamento máquina “Jigger”  atualizado em dólar e juros de    
6,16% aa., amortizados semestralmente, vencendo-se a  
última  em 10/09/01 e a última em 26/02/04. Garantia aval  
bancário e alienação de máquinas. 

 
 
 

110.380 
 

-

  
 
Banco BNL do Brasil S/A 

 

  
Financiamento teares “Sulzer” , atualizado em dólar e juros  6,43,% aa., 
amortizados semestralmente, vencendo-se a  última em 06/02/2004. Garantia 
aval e alienação de   máquinas. 

 
 

178.634 -
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 Curto Prazo Longo Prazo
Bic Banco S/A  

  
Financiamento atualizado pelo EURO e juros de 5,848 % aa.,  juros e principal 
são amortizados semestralmente, vencendo-se a última em  11/11/05. Garantia 
aval bancário e alienação de máquinas 

 
 

246.588 122.501
  
 Banco Comercial do Uruguai  

  
Financiamento pela variação dólar Americano mais  juros de 12,5% aa., com 
último vencimento em 30/05/08. Garantia aval e hipoteca de imóveis. 

 
541.715 

 
1.625.175

Banco Sudameris do Brasil S/A  
  

Financiamento atualizado em CDI mais juros de 12,68% aa., com último 
vencimento em 23/12/06. Garantia aval e alienação de máquinas. 

 
1.564.013 

 
2.983.544

Banco BNL do Brasil S/A 
 

 

Financiamento atualizado em CDI mais juros de 0,140575% aa., com último 
vencimento em 27/03/06. Garantia aval e alienação fiduciária de máquinas. 

 
186.919 416.086

Banco Comercial do Uruguai 
 

 

Financiamento atualizado em CDI mais juros de 12,685% aa.,  
com último vencimento 27/11/05. Garantia aval e hipoteca de imóveis. 

 
Banco do Brasil S/A 
 

Financiamento atualizado pela TR mais juros, com último vencimento  em 
03/07. Garantia aval e penhor mercantil. 

 
Banco ABN AMRO Real  
 

Financiamento atualizado em CDI mais juros de 4% aa., com   
Último vencimento  em 14/10/06. Garantia aval e penhor mercantil. 

 
HSBC Bank Brasil S/A   
 

Financiamento atualizado em CDI, mais juros fixos, com   
último vencimento 16/05/06. Garantia aval e alienação fiduciária de máquinas 

 
HSCB Bank Brasil S/A 
 

Financiamento CDI mais juros. Vencendo-se a última em  
16/07/06. Garantia aval e alienação fiduciária. 

 
 
TOTAIS 

 
1.025.466 

 
 
 
 

657.045 
 
 
 
 

837.012 
 
 
 
 

668.517 
 
 

 
 

517.970 
  
 

7.217.459 

3.711.287

3.548.857

2.301.782

906.463

1.320.698

25.714.163
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9) INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 
 Conforme estabelece a instrução CVM n0 235/95, informamos abaixo o valor contábil dos Instrumentos Financeiros: 
 

A T I V O 
 CONTROLADORA CONSOLIDADO 
  
Disponibilidades 389.033 393.265 
Aplicações Financeiras 68.209 68.209 
Investimentos em Controlada e Coligada 2.404.164 475.786 
Investimentos – Outras 307.698 307.698 
  
TOTAL 3.169.104 1.244.958 
  
P A S S I V O  
  
Financiamentos de Curto Prazo 7.217.459 7.217.459 
Financiamentos a Longo Prazo 25.714.163 25.714.163 
  
TOTAL 32.931.622 32.931.622 

 
O valor contábil dos ativos e passivos financeiros acima correspondem substancialmente ao seu valor estimado de 
mercado. 
 
Quanto ao investimento em controlada e coligada, nenhuma delas possui negociação em Bolsa de Valores.  
 
Derivativos Financeiros 
 
A Companhia não atua nos mercados de derivativos, bem como não possui instrumentos financeiros que não estejam 
reconhecidos no seu balanço patrimonial. 

 
10) EMPRESA CONTROLADA  
 

a) Participação em controlada  
 

 Quantidade de Cotas Porcentagem de No  Patrimônio  Participação 
 Possuídas Participação Líquido  no Resultado 
 --------------------------------- --------------------- ---------------------------- ------------------------
 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002
 -------- -------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
Lojas Renaux Ltda. 226.999.998 226.999.998 99,99 99,99 1.928.378 1.494.383 54.059 90.753
Ágio na aquisição - - - - 475.786 505.560 - -
  ------------ ------------ ---------- -----------
  2.404.164 1.999.943 54.059 90.753

 
O ágio na aquisição da controlada Lojas Renaux Ltda. vem sendo amortizado em função da depreciação dos bens 
do ativo imobilizado que o originaram. 
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b) Saldos e transações em controlada 
 
As demonstrações contábeis incluem os seguintes saldos e transações com empresas controlada e coligada. 

 
 Direitos Obrigações 
 ------------------------------ -------------------------------- 
 2003 2002 2003 2002 

   
Lojas Renaux Ltda. 410.677 -    - 487.263 
   

 
 Receitas Despesas 
 ------------------------------ -------------------------------- 
 2003 2002 2003 2002 
  
Lojas Renaux Ltda. - - 885.000 960.000 
 ----------- ------------ ------------ ---------- 
TOTAIS - - 885.000 960.000 

 
 

As transações com Lojas Renaux Ltda. referem-se a prestação de serviços a preço e em condições de mercado que 
lhe permitam adequada rentabilidade. 

 
11) PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 

O capital social subscrito e integralizado de R$ 12.000.000 é dividido em 5.724.747 ações ordinárias e 11.011.914 
preferenciais sem valor nominal. As ações preferenciais, sem direito a voto, gozam de prioridade na distribuição de 
dividendos não cumulativos de 8% a.a. sobre o capital, havendo lucro partilhável. 
 
O valor patrimonial por ação em 31 de dezembro de 2003 é de R$ 0,15 (R$ 0,24 em 31 de dezembro de 2002). 

 
12) AJUSTE DE ATIVOS E PASSIVOS EM MOEDA ESTRANGEIRA - DELIBERAÇÕES CVM 404 E 409/ 2001 
 

A Companhia registrou em exercícios anteriores o montante de R$ 6.004 mil, de variações cambiais decorrentes 
dos ajustes de ativos e passivos em moeda estrangeira, em virtude de alteração na taxa de câmbio. 
 
A amortização foi efetuada proporcionalmente ao vencimento das prestações, sendo, neste exercício, amortizado o 
montante de R$ 1.802 mil.  
 

13) COBERTURA DE SEGUROS 
 

Os valores são determinados e contratados com bases técnicas, que se estimam suficientes para cobertura de 
eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens do ativo permanente e estoques. 

  
 

MODALIDADE OBJETO  R$  
   
Incêncio/raio/explosão Imobilizado e Estoques 40.000.000 
Lucro Liqu./desp. fixas/Instal. Novo 
local 

Diversos 8.000.000 

Danos Elétricos Instalações 500.000 
Vendaval Instalações e Construções 7.000.000 
Queda de Aeronaves Instalações e Construções 50.000 
  ---------------- 
  55.505.000 
  ========== 
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Carlos Renaux Júnior 
Gilberto Renaux 
Ernesto Helmuth Niemeyer 
Paulo Renaux 
Maria Luiza Renaux 
Patrícia Renaux Piragibe 
 
 
 

CONSELHO FISCAL 
 
José Germano Schaeffer 
José Carlos Loos 
Eder Gonçalves  
Claúdia Andonini Peluso 
 
 
 

DIRETORIA 
 
Gilberto Renaux – Diretor  
Paulo Renaux – Diretor e Diretor de Relações com Investidores 
 
 
         Ademir Cervi 
Técnico em Contabilidade 
   Reg. CRC 10.066/0-3 
   CPF 352.118.739-04 
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INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS – ITR, DATA BASE 30/09/2004
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Data-Base: 30/09/2004

Legislação Societária

ITR
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA, SENDO OS SEUS ADMINISTRADORES, RESPONSÁVEIS
PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

1.2 - SEDE

3 - CEP

6 - DDD

15 - E-MAIL

7 - TELEFONE 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE

4 - MUNICÍPIO 5 - UF

2 - BAIRRO  OU  DISTRITO1 - ENDEREÇO COMPLETO

10 - TELEX 11 - DDD 12 - FAX 13 - FAX 14 - FAX

88351-020

47

textilrenaux@textilrenaux.com.br

255-1000 255-1000 255-1000 - 255-1001

BRUSQUE SC

CENTRORUA CENTENÁRIO

47 255-1001 255-1001

1.1 - IDENTIFICAÇÃO

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 4 - NIRE

00754-4 82.982.075/0001-80 4230000949,ITÊXTIL RENAUX S.A.

1.3 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)

7 - DDD

1 - NOME

3 - BAIRRO OU DISTRITO

14 - FAX 16 - E-MAIL

2 - ENDEREÇO COMPLETO

4 - CEP 5 - MUNICÍPIO 6 - UF

8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEFONE 11 - TELEX 12 - DDD 13 - FAX

15 - FAX

PAULO RENAUX RUA CENTENÁRIO, 201

CENTRO BRUSQUE

47

255-1001 255-1001 textilrenaux@textilrenaux.com.br

255-1000 255-1000 255-1000 -

88351-020 SC

255-100147

1 - INÍCIO

1.4 - REFERÊNCIA / AUDITOR

EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO

9 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR

MAZARS & GUÉRARD AUD. INDEP. SC
12 - CPF DO RESP. TÉCNICO

360.193.727-15
11 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

WAGNER MOREIRA DA SILVA
10 - CÓDIGO CVM

00248-8

TRIMESTRE ATUAL TRIMESTRE ANTERIOR

01/01/2004 31/12/2004 3 01/07/2004 30/09/2004 2 01/04/2004 30/06/2004

6 - NÚMERO5 - TÉRMINO4 - INÍCIO3 - NÚMERO2 - TÉRMINO 7 - INÍCIO 8 - TÉRMINO

1.9 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO

1 - ITEM

01

02

2 - DATA DA ALTERAÇÃO

29/03/2004

29/03/2004

3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL
(REAIS MIL)

17.285

403

4 - VALOR DA ALTERAÇÃO
(REAIS MIL)

5.285

16.882

6 - QUANTIDADE DE AÇÕES
EMITIDAS (MIL)

0

0

7 - PREÇO DA AÇÃO NA
EMISSÃO (REAIS)

0,0000000000

0,0000000000

5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO

Correção Monetária

Amortização de Prejuízos Acumul.

1. 0 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES1

1 - DATA 2 - ASSINATURA

12/11/2004

5.724

0

5.724

0

5.724

0

11.012

0

11.012

0

11.012

0

16.736

0

16.736

0

16.736

0

30/09/2004 30/06/2004 30/09/2003

6 - TOTAL

5 - PREFERENCIAIS

4 - ORDINÁRIAS

1 - ORDINÁRIAS

2 - PREFERENCIAIS

3 - TOTAL

1.5 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

NÚMERO DE AÇÕES
(MIL)

DO CAPITAL INTEGRALIZADO

EM TESOURARIA

1 - TRIMESTRE ATUAL 2 - TRIMESTRE ANTERIOR 3 - IGUAL TRIMESTRE EX. ANTERIOR

1.6 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

1 - TIPO DE EMPRESA

3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

5 - ATIVIDADE PRINCIPAL

7 - TIPO DE RELATÓRIO DOS AUDITORES

2 - TIPO DE SITUAÇÃO

4 - CÓDIGO ATIVIDADE

6 - TIPO DE CONSOLIDADO

Empresa Comercial, Industrial e Outras Operacional

Total

Privada Nacional

TECELAGEM DE ALGODÃO

Sem Ressalva

1.7 - SOCIEDADES  NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

1 - ITEM 2 - CNPJ 3 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1.8 - PROVENTOS EM DINHEIRO DELIBERADOS E/OU PAGOS DURANTE E APÓS O TRIMESTRE

1 - ITEM 2 - EVENTO 3 - APROVAÇÃO 4 - PROVENTO 5 - INÍCIO PGTO. 6 - TIPO AÇÃO 7 - VALOR DO PROVENTO POR AÇÃO
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02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 4 - 30/06/20043 - 30/09/2004

1 Ativo Total 82.522 80.661

1.01 Ativo Circulante 29.099 25.040

1.01.01 Disponibilidades 434 466

1.01.01.01 Caixa e Bancos 347 388

1.01.01.02 Títulos Vinculados ao Mercado Aberto 87 78

1.01.02 Créditos 2.812 4.574

1.01.02.01 Duplicatas a Receber de Clientes 16.420 17.744

1.01.02.02 Títulos Descontados (12.801) (12.215)

1.01.02.03 (-) Provisão para Devedores Duvidosos (807) (955)

1.01.03 Estoques 17.739 12.574

1.01.03.01 Produtos Acabados 3.786 3.697

1.01.03.02 Produtos em Elaboração 5.909 3.515

1.01.03.03 Matérias Primas 5.599 3.000

1.01.03.04 Materiais de Manutenção e Outros 2.445 2.362

1.01.04 Outros 8.114 7.426

1.01.04.01 Impostos a Recuperar 5.240 4.075

1.01.04.02 Outras Contas a Receber 2.874 3.351

1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 28.789 30.844

1.02.01 Créditos Diversos 28.789 30.844

1.02.01.01 Depósitos Judiciais e Imp. a Recuperar 11.288 13.567

1.02.01.02 Créditos Tributários 17.472 17.248

1.02.01.03 Incentivos Fiscais 29 29

1.02.02 Créditos com Pessoas Ligadas 0 0

1.02.02.01 Com Coligadas 0 0

1.02.02.01.01 Com Contrladas 0 0

1.02.02.01.02 Com Outras Pessoas Ligadas 0 0

1.02.02.02 Com Controladas 0 0

1.02.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 0 0

1.02.03 Outros 0 0

1.03 Ativo Permanente 24.634 24.777

1.03.01 Investimentos 2.651 2.658

1.03.01.01 Participações em Coligadas 0 0

1.03.01.02 Participações em Controladas 2.343 2.350

1.03.01.02.01 Lojas Renaux Ltda 1.884 1.884

1.03.01.02.02 Agio na Aquisição Lojas Renaux 459 466

1.03.01.03 Outros Investimentos 308 308

1.03.01.03.01 Participação em Outras Sociedades 308 308

1.03.02 Imobilizado 21.983 22.119

1.03.02.01 Terrenos 477 477

1.03.02.02 Construções 12.347 12.347

1.03.02.03 Máquinas, Equipamentos e Instal. Indus. 64.306 63.695

1.03.02.04 Equipamento e Instalações de Escritório 3.336 3.319

1.03.02.05 Veículos 299 299

1.03.02.06 Outros 5.270 5.266

1.03.02.07 (-) Depreciação (66.300) (65.532)

1.03.02.08 Reavaliação Terrenos 2.248 2.248

1.03.03 Diferido 0 0

1.03.03.01 Variação Cambial 0 0
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02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 4 - 30/06/20043 - 30/09/2004

2 Passivo Total 82.522 80.661

2.01 Passivo Circulante 38.380 35.623

2.01.01 Empréstimos e Financiamentos 15.055 14.670

2.01.01.01 Empréstimos  Financiamentos 15.055 14.670

2.01.01.02 Conta Bancária Garantida 0 0

2.01.02 Debêntures 0 0

2.01.03 Fornecedores 15.189 14.088

2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuições 3.878 2.739

2.01.04.01 Impostos Diversos a Pagar 2.066 890

2.01.04.02 Encargos Sociais 1.812 1.849

2.01.05 Dividendos a Pagar 2 0

2.01.06 Provisões 3.399 3.465

2.01.06.01 Comissões a Pagar 503 759

2.01.06.02 Provisão de Férias 1.212 976

2.01.06.03 Salários a Pagar 692 662

2.01.06.04 Provisão 13 Salário 856 549

2.01.06.05 Provisão P/ Imposto de Renda 46 329

2.01.06.06 Provisão P/ Contribuição Social 90 190

2.01.07 Dívidas com Pessoas Ligadas 387 625

2.01.08 Outros 470 36

2.01.08.01 Outras Exigibilidades 68 36

2.01.08.02 Empresas Controladas e Coligadas 402 0

2.01.08.03 Participações Estatutárias 0 0

2.02 Passivo Exigível a Longo Prazo 39.887 39.787

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 34.429 36.277

2.02.01.01 Emprestimos e Financiamentos 14.556 16.513

2.02.01.02 Outras Exigibilidades 6.524 6.149

2.02.01.03 Cofins Parcelado 0 0

2.02.01.04 ICMS - Prodec 13.349 13.615

2.02.01.05 Empréstimos Pessoa Física 0 0

2.02.02 Debêntures 0 0

2.02.03 Provisões 0 0

2.02.03.01 Impostos a Recolher 0 0

2.02.04 Dívidas com Pessoas Ligadas 5.458 3.510

2.02.05 Outros 0 0

2.03 Resultados de Exercícios Futuros 0 0

2.05 Patrimônio Líquido 4.255 5.251

2.05.01 Capital Social Realizado 403 403

2.05.01.01 Capital Social 403 403

2.05.01.02 Correção Monetária 0 0

2.05.02 Reservas de Capital 0 0
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02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 4 -30/06/20043 -30/09/2004

2.05.02.01 De Investimento Incentivado 0 0

2.05.02.02 De Agio 0 0

2.05.03 Reservas de Reavaliação 2.248 2.628

2.05.03.01 Ativos Próprios 2.248 2.248

2.05.03.02 Controladas/Coligadas 0 380

2.05.04 Reservas de Lucro 0 0

2.05.04.01 Legal 0 0

2.05.04.02 Estatutária 0 0

2.05.04.02.01 Reavaliação Terreno 0 0

2.05.04.02.02 Reavaliação Lojas Renaux 0 0

2.05.04.03 Para Contingências 0 0

2.05.04.04 De Lucros a Realizar 0 0

2.05.04.05 Retenção de Lucros 0 0

2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 0 0

2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 0 0

2.05.04.07.01 Reserva Plano de Investimento 0 0

2.05.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 1.604 2.220

03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 01/07/2003 a 30/09/20034 - 01/01/2004 a 30/09/20043 - 01/07/2004 a 30/09/2004 6 - 01/01/2003 a 30/09/2003

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 19.89426.572 81.726 72.468

3.02 Deduções da Receita Bruta (2.624)(4.516) (12.602) (11.377)

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 17.27022.056 69.124 61.091

3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos (13.448)(14.343) (49.840) (53.299)

3.05 Resultado Bruto 3.8227.713 19.284 7.792

3.06 Despesas/Receitas Operacionais (9.695)(9.164) (18.762) (17.584)

3.06.01 Com Vendas (1.099)(1.775) (5.051) (3.776)

3.06.01.01 Com Vendas (1.099)(1.775) (5.051) (3.776)

3.06.02 Gerais e Administrativas (979)(1.541) (4.113) (2.861)

3.06.02.01 Gerais ou Administrativas (697)(1.211) (3.169) (2.054)

3.06.02.02 Honorários da Administração (233)(282) (799) (656)

3.06.02.03 Depreciação (49)(48) (145) (151)

3.06.03 Financeiras (7.231)(4.404) (7.063) (9.146)

3.06.03.01 Receitas Financeiras 60309 5.953 1.640

3.06.03.02 Despesas Financeiras (7.291)(4.713) (13.016) (10.786)

3.06.04 Outras Receitas Operacionais 3590 0 359

3.06.05 Outras Despesas Operacionais (738)(1.400) (2.491) (2.177)

3.06.05.01 Outras Despesas Operacionais (731)(1.393) (2.474) (2.155)

3.06.05.02 Amortização de Agio (7)(7) (17) (22)

3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial (7)(44) (44) 17

3.07 Resultado Operacional (5.873)(1.451) 522 (9.792)

3.08 Resultado Não Operacional 9030 1.242 903

3.08.01 Receitas 9030 2.000 903

3.08.02 Despesas 00 (758) 0

3.09 Resultado Antes Tributação/Participações (4.970)(1.451) 1.764 (8.889)

3.10 Provisão para IR e Contribuição Social 107382 (137) 312

3.11 IR Diferido 0224 (252) 0

3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 00 0 0

3.12.01 Participações 00 0 0

3.12.02 Contribuições 00 0 0

3.12.02.01 Administradores 00 0 0

3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 00 0 0

3.15 Lucro/Prejuízo do Período (4.863)(845) 1.375 (8.577)

PREJUÍZO POR AÇÃO 

LUCRO POR AÇÃO 

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)

0,08216

(0,05049) (0,29057)

16.736 16.736 16.736 16.736

(0,51249)

138



04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 
 
NOTA 1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO TRIMESTRE FINDO EM 
30 DE SETEMBRO DE 2004 (REAIS MIL). 
 
Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária, em conformidade com a lei 9249 de 
26 de dezembro de 1995, e Instrução CVM n. 248 e parecer de orientação n. 29, de 29 de março e 11 de abril de 1996, 
respectivamente. 
 
NOTA 2 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMPARATIVAS, REFERENTES AO TRIMESTRE FINDO EM 30 
DE SETEMBRO DE 2004. 
 
Estas demonstrações contábeis, estão sendo divulgadas na forma da legislação societária de 30 de setembro de 2004. 
 
NOTA 3 -  SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
 As demonstrações contábeis foram elaboradas observando as seguintes principais práticas contábeis: 
 

a) Títulos Vinculados ao Mercado Aberto - Estão demonstrados ao preço de custo, acrescidos dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço; 

 
b) Créditos e Obrigações Prefixados com Vencimentos Futuros - Foram demonstrados a valor de 

realização, atualizados “pró-rata temporis”  quando aplicável; 
 

c) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - É constituída sobre todos os créditos que 
envolvem riscos e em montante suficiente para cobertura de possíveis perdas; 

 
d) Estoques - Avaliados ao custo médio de aquisição ou produção, ou pelo valor de mercado, dos dois 

o menor; 
 

e) Investimentos - O investimento  relevante  em empresa controlada está registrado pelo método de 
equivalência patrimonial, eliminado-se os lucros não realizados na data do balanço. Os demais são 
registrados ao custo corrigido monetariamente até 31.12.95; 

 
f) Imobilizado - Está registrado ao custo corrigido monetariamente até 31.12.95. A depreciação é 

calculada pelo método linear com base na estimativa de vida útil dos bens, determinada ao 
pressuposto de um turno normal de operações e aumentada proporcionalmente quando os bens são 
utilizados por mais de um turno. As taxas de depreciações anuais utilizadas são as seguintes: 
construções - 4%, máquinas e equipamentos - 20%, veículos - 20%, equipamentos e instalações 
para escritório - 10% e ferramentas e utensílios - 10%; 

 
g) Empréstimos e Financiamentos – Estão registrados pelos valores originais de captação, 

atualizados pelos indexadores pactuados contratualmente; 
 

h) Resultado – O resultado é apurado pelo regime de competência, sendo todos os ativos e passivos 
indexados atualizados “pró-rata temporis” . 

 
NOTA  4  - DEMONSTRAÇÕES  CONTÁBEIS  CONSOLIDADAS. 
 
Os critérios adotados na consolidação são aqueles previstos na lei 6.404/76 e instrução CVM n0 247/96, dos quais 
destacamos os seguintes:  
 

a) eliminação dos saldos das contas ativas e passivas decorrentes das transações entre as sociedades incluídas na 
consolidação; 

 
b) eliminação dos investimentos nas sociedades controladas na proporção de seu respectivo patrimônio; 
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c) eliminação das receitas e das despesas decorrentes de negócios com as sociedades incluídas na consolidação; 
 

d) destaque da participação dos minoritários. 
 
NOTA  5 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES. 
 

 30/09/2004 30/06/2004 
Duplicatas a receber 16.420 17.744 
Títulos Descontados (12.801) (12.215) 
Provisão p/devedores duvidosos     (807)   (955) 
Total   2.812          4.574 

 
NOTA 6 - ESTOQUES. 
 
Os estoques estão valorados ao custo médio de aquisição ou fabricação líquidos de impostos recuperados e não superam os 
preços de mercado. No encerramento do trimestre os estoques estão assim evidenciados: 
 

 30/09/04 30/06/04 
Produtos acabados 3.786 3.697 
Produtos em elaboração 5.909 3.515 
Matérias-primas 5.599 3.000 
Materiais de Manutenção e outros 2.445 2.362 
Total 17.739 12.574 

 
NOTA 7 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
 
Em 30 de setembro de 2004, a Companhia tem reconhecido o crédito fiscal de imposto de renda e contribuição social sobre o 
lucro líquido atribuíveis a prejuízos compensáveis (base negativa, no caso da contribuição social sobre lucro líquido), e 
diferenças intertemporais apurados de conformidade com o pronunciamento do IBRACON, aprovado pela deliberação n. 273 
de 27 de agosto de 1998, e Instrução n. 371 de 27 de junho de 2002, da CVM – Comissão de Valores Mobiliários, no 
pressuposto de sua realização futura. Nesse sentido, encontra-se registrado no ativo realizável a longo prazo o montante de 
R$ 17.472 mil a esse título.  
 
Até 30 de setembro de 2004 a empresa já realizou crédito tributário no valor total de R$ 252 mil, sendo R$ 212 mil de 
Imposto de Renda e R$ 40 mil de Contribuição Social. 
 
A administração da Companhia, com base em estudo técnico de expectativa de rentabilidade futura elaborado por empresa 
especializada, entende que esse crédito será realizado da seguinte forma (realização a valor presente): 
 

Ano Imposto de 
Renda 

Contribuição 
Social 

2003 0 0 
2004 0 0 
2005 348 161 
2006 730 262 
2007 1.058 381 
2008 1.409 507 
2090 1.596 574 
2010 1.725 621 
2011 1.850 667 
2012 1.986 715 
2013 2.112 770 

TOTAL 12.814 4.658  
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NOTA 8 -  EMPRESA CONTROLADA  
 
a) Participação em controlada  

 
 Quantidade de Cotas Porcentagem de No  Patrimônio  Participação 
 Possuídas Participação Líquido  no Resultado 
 ----------------------------------- ------------------- ----------------------------- -------------------------- 
 09/2004 06/2004 09/04 06/04 09/2004 06/2004 09/2004 06/2004
 -------- -------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
Lojas Renaux Ltda. 226.999.998 226.999.998 99,99 99,99 1.885.461 1.920.830 (43.109) (7.740)
Ágio na aquisição - - - - 458.418 465.861 - -
  ------------ ------------ ------------ ------------
  2.343.899 2.386.691 (43.109) (7.740)

  

 
b) Saldos e transações em controlada 

 
As demonstrações contábeis incluem os seguintes saldos e transações com empresa controlada. 

 
 Direitos Obrigações 
 --------------------- -------------------------------- 
 09/2004 

 
06/2004 09/2004 06/2004 

     
Lojas Renaux Ltda.    -  -    401.977           264.793 
     

 
 Receitas Despesas 
 --------------------------- ----------------------------- 
 09/2004 06/2004 09/2004 06/2004 
     
Lojas Renaux Ltda. - - 720.000 480.000 
 -------- -------- ------------ ------------ 
TOTAIS - -          720.000 480.000 

 
 

As transações com Lojas Renaux Ltda. referem-se a prestação de serviços a preço e em condições de mercado que 
lhe permitam adequada rentabilidade. 

 
NOTA 9 - IMOBILIZADO 
 
 É composto como segue: 
 

 CONTROLADORA CONSOLIDADO 
  
 09/2004 06/2004 09/2004 06/2004
     
Terrenos 477 477 477 477
Reavaliação Terrenos 2.248 2.248 2.248 2.248
Construções 12.347   12.347 12.347   12.347
Equipamentos e Instalações Industriais 64.306    63.694 64.306   63.694
Equipamentos e Instalações p/ Escritório 3.336       3.319 3.336     3.319
Outros 5.567     5.565 5.567     5.565
     
 88.282 87.650 88.282 87.650
  
Depreciação Acumulada (66.300) (65.532)            (66.300)         (65.532) 
  
 21.982 22.118 21.982 22.118
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NOTA  10- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO E LONGO PRAZO 
 

 (R$ MIL) 
 Curto prazo Longo prazo 
Badesc 
Financiamento, atualizado segundo TJLP juros de 14% aa, amortização 
do principal mensal, vencendo-se a última em 25/09/07. Garantia aval e 
hipoteca imóvel. 

 

 
 
 

1.988 
 

 
 
 

3.975 
 

Banco Bradesco S.A 
Financiamento atualizado em CDI mais juros 5% aa, último vencimento 
em 02/06/2007. Garantia aval e alienação de máquinas. 

 
Bic Banco S/A 
Financiamento atualizado pelo Euro e juros de 5,848% ao ano, juros e 
principal amortizados semestralmente, vencendo-se a última em 
11/11/2005. Garantia aval bancário e alienação de máquinas. 

 
Banco BNL do Brasil S/A 
Financiamento atualizado taxa selic, e juros de 0,14 ao mês, amortizados 
mensalmente, vencendo-se a última em 27/03/06. Garantia aval bancário 
e alienação de máquinas. 

 
 

1.049 
 
 
 
 

242 
 
 
 
 

120 
 

 
 

1.836 
 
 
 
 

120 
 
 
 
 

60 
 

Banco Sudameris do Brasil S/A 
Financiamento atualizado em CDI + juros 12,68% aa, vencendo-se a 
última em 23/12/2006. Garantia aval e alienação de máquinas 

 
 

1.728 

 
 

2.160 
   
Banco BNL do Brasil 
Financiamento em CDI mais taxa de juros de 0,140575% am. Com último 
vencimento em 27/03/06. Garantia aval e alienação fiduciária e máquinas. 
 

 
 
 

312 
 

 
 
 

156 

Banco Comercial do Uruguai 
Financiamento pela variação dólar Americano mais juros 12,5% aa, 
vencendo-se a última em 30/05/2008. Garantia aval e hipoteca de imóvel. 

 
 
 

537 

 
 
 

1.429 
 

Banco Comercial do Uruguai    
Financiamento atualizado em CDI mais juros de 12,685% ao ano, vencendo-se o 
último em 27/11/05. Garantia aval e hipoteca de imóvel. 

 
 

1.629 

 
 

2.678 
   
Banco do Brasil S/A 
Financiamento atualizado em TR mais juros, sendo o último vencimento 
em 11/2004. Garantia: aval e penhor mercantil. 

 
 

3.637 

 
 

0 
 
Banco ABN AMRO REAL  
Financiamento em atualizado em CDI, mais juros de 4% a.a., sendo o 
último vencimento em 14/10/06. Garantia aval e penhor mercantil. 
 
HSBC Bank Brasil S/A 
Financiamento atualizado em CDI e juros 1% ao mês, vencendo-se a 
última em 16/05/06. Garantia aval e alienação fiduciária máquinas.   
 
HSBC Bank Brasil 
Financiamento Operação Rural (EGF), com juros de 8,75% a.a. 
Vencendo-se a última em 16/07/2006. Garantia aval e alienação fiduciária 
máquinas.     
 
 
TOTAL 

 
 
 

1.442 
 
 
 

872 
 
 
 
 

1.499 
 
 

15.055 

 
 
 

 1.563 
 
 
 

 581 
 
 
 
 

 0 
 
 

14.556 
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NOTA 11 CAPITAL SOCIAL 
 
Em 29 de março de 2004 o capital social de R$ 12.000 mil aumentou para R$ 17.285 mil mediante incorporação de R$ 5.285 
mil de correção monetária do capital social, sem alteração no número de ações existentes. Foi reduzido de R$ 17.285 mil para 
R$ 403 mil, divididos em 5.724.747 (cinco milhões, setecentos e vinte e quatro mil e setecentos e quarenta e sete) ações 
ordinárias e 11.011.914 (onze milhões, e onze mil, novecentos e catorze) ações preferenciais escriturais, sem valor nominal, 
para amortização da conta de Prejuízos Acumulados de R$ 16.882 mil. 
 
NOTA 12 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO 
 
Em dezembro de 2003 a companhia registrou “mais valia”  de seu Ativo Imobilizado-Terrenos, baseado em laudo de 
avaliação emitido por empresa especializada e aprovada pela AGE de 18 de dezembro de 2003. A “mais valia”  representa o 
montante de R$ 2.248 mil. 
 
NOTA 13 – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO. 
 
A provisão para imposto de renda foi constituído a razão de 15% sobre o lucro tributável, e adicional de 10% quando 
aplicável, a Contribuição Social foi calculada a razão de 9% sobre a base tributável, conforme estabelece a legislação vigente. 
 
NOTA 14 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS. 
 
Conforme estabelece a Instrução CVM n0 235/95, evidenciamos a seguir o valor dos instrumentos financeiros reconhecidos 
nas demonstrações contábeis de 30 de setembro de 2004. 
 

ATIVO (R$ mil) 
Títulos de renda fixa      87 
Investimentos em controladas 1.884 
Investimentos em outros    308 
Total 2.279 
 
 

 

PASSIVO (R$ mil) 
Financiamento de curto prazo 15.055 
Financiamento de longo prazo 14.556 
Total 29.611 

 
O valor contábil dos ativos e passivos financeiros acima correspondem substancialmente ao seu valor estimado de mercado.  
 
Quanto ao investimento em controlada, não possui negociação em Bolsa de Valores. 
 
Derivativos Financeiros 
A companhia não atua nos mercados de derivativos, bem como não possui instrumentos financeiros que não estejam 
reconhecidos no seu balanço patrimonial. 
 
 
NOTA  15  - COBERTURA DE SEGUROS 
 
Os valores são determinados e contratados com bases técnicas, que se estimam suficientes para cobertura de eventuais 
perdas decorrentes de sinistros com bens do ativo permanente e estoques. 
 
 

MODALIDADE OBJETO  R$ (MIL) 
   
Incêndio/raio/explosão Imobilizado e Estoques 40.000 
Lucro Liqu./desp. fixas/Instal. Novo local Diversos 8.000 
Danos Elétricos Instalações 500 
Vendaval Instalações e Construções 7.000 
Queda de Aeronaves Instalações e Construções 50 
  ---------------- 
  55.550 
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NOTA 16 – CONTINGÊNCIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS 
 

Foi efetuada a provisão das seguintes contingências: 
 

 09/2004  
R$ (MIL) 

06/2004 
R$ (MIL) 

Trabalhistas   238 238 
Fiscais   858 1.033 

TOTAL 1.096 1.271 
 

No que tange a contingências fiscais, representada por SAT, Sebrae e FGTS, a Companhia efetuou depósitos Judiciais no 
montante de R$ 1.114 mil, registrado no Ativo Realizável a Longo Prazo. 
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05.01 - COMENTÁRIO DO DESEMPENHO DA COMPANHIA NO TRIMESTRE 

 

Neste trimestre de 2004, alguns eventos estão se materializando ou serão implantados no curto prazo, com significativo 

impacto nas demonstrações contábeis financeiras, a saber: 

 

No exercício de 2004 a Companhia vendeu para Casas Bahia Comercial Ltda, o prédio onde funcionava a Lojas Renaux 

Ltda, que comercializava tecidos no varejo e atendia a pequenos confeccionistas.  

 

Para dar continuidade as vendas feitas pela Lojas Renaux Ltda especialmente voltadas a este público alvo, a companhia optou 

pela abertura de uma nova Loja de fábrica anexa a nossa área industrial, com baixíssimo nível de investimento e forte apelo 

mercadológico,  e além disto, atualmente está abrindo lojas de distribuição de seus produtos nas principais cidades do estado 

e locais estratégicos que possibilitem atingir um elevado volume de vendas, voltado para o mercado de  pequenos 

confeccionistas. 

 

Apesar da queda no custo do algodão, após intensas negociações com os clientes, estes, concordaram com um aumento real 

de preços a partir do terceiro trimestre 2004,  nos serviços de industrialização de fios para terceiros em um percentual médio 

de 21%,  aliado a  renovação  dos contratos de facção por mais doze meses, com reflexos significativamente positivos em 

nossa rentabilidade. 

 

Estamos buscando alternativas de industrialização com terceiros do produto “Felpa” ,  agregando faturamento e rentabilidade 

à nossa operação,  inclusive, com melhor aproveitamento de sobra de fios que eram vendidos com preços mais baixos. 

 

 

Estamos utilizando o máximo da capacidade de produção de nossa fiação (que opera 24 horas diárias, sete dias por semana), 

para o atendimento de contratos de venda com entrega futura e pagamento antecipado, além de negócios fechados até o final 

do próximo ano,  o que demonstra, a total confiabilidade na empresa por parte de nossos clientes.  

 

A combinação de fatores, como a queda no preço do algodão no mercado internacional de 2,20 libra/peso em maio de 2004 

para os atuais 1,50 libra/peso, além do cenário no mercado nacional aponta fortemente para uma estabilização de preços neste 

patamar, o que causará um impacto financeiro positivo considerável, nos resultados futuros da companhia. 

 

Vendas (R$ Milhões)

3,06 2,52

16,83
24,05 26,57

19,89

3º T rim/ 03 3º T rim/ 04 

Mercado Interno Mercado Externo Total
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Investimos ainda, na reformulação do parque fabril, especificamente na melhoria dos processos produtivos que diminuirão 

nossos custos, como por exemplo: adaptação na caldeira que gera vapor para o setor de tinturaria e acabamento dos  tecidos,  

substituindo a queima de lenha pela queima de cavaco de madeira, com ganhos de eficiência de calor e com diminuição em 

cerca de 40% nos custos deste item;  avaliação de compra de parte da energia elétrica consumida pela Cia, no mercado 

privado,  além de investir em treinamento de nossos colaboradores. 

 

Em relação ao desempenho operacional, a Cia apresentou um EBITDA de 16,95% e 14,40% sobre a ROL respectivamente 

no trimestre e no saldo acumulado no, quando em 2003 apresentou EBITDA de  10,49% e 6,26% sobre a ROL nos mesmos 

períodos. 

 

O fato que marcou o final deste terceiro trimestre foi a aprovação em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 

30/09/2004, a proposta a ser submetida à aprovação da CVM, da Primeira Emissão de debêntures da Cia, do tipo simples, 

não conversíveis em ações, escriturais, subordinadas aos credores quirografários, com distribuição pública, composta de uma 

única série no montante de R$ 40.000.000,00, que destinar-se-á a reestruturação do perfil da dívida, como também para o 

reforço do Capital de Giro da Cia.   

 

A Cia encerra este terceiro trimestre com 694 funcionários, contra 602 do mesmo período do exercício anterior. 

 

Finalizando, agradecemos a todos nossos colaboradores, funcionários, clientes, fornecedores, acionistas e aos demais que 

direta ou indiretamente contribuíram para a o resultado positivo da Cia. 

 

Administração. 
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06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 4 - 30/06/20043 - 30/09/2004

1 Ativo Total 82.333 80.596

1.01 Ativo Circulante 29.258 25.301

1.01.01 Disponibilidades 437 576

1.01.01.01 Caixas e Bancos 351 498

1.01.01.02 Títulos Vinculados ao Mercado Aberto 86 78

1.01.02 Créditos 2.812 4.575

1.01.02.01 Duplicatas a Receber de Clientes 16.420 17.745

1.01.02.02 Títulos Descontados (12.801) (12.215)

1.01.02.03 (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos (807) (955)

1.01.03 Estoques 17.739 12.573

1.01.03.01 Produtos Acabados 3.786 3.697

1.01.03.02 Produtos em Elaboração 5.909 3.515

1.01.03.03 Matéria Prima 5.599 3.000

1.01.03.04 Materiais de Manutenção e Outros 2.445 2.361

1.01.04 Outros 8.270 7.577

1.01.04.01 Impostos a Recuperar 5.258 4.226

1.01.04.02 Outras Contas a Receber 3.012 3.351

1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 30.327 32.401

1.02.01 Créditos Diversos 29.359 31.433

1.02.01.01 Dépositos  Judiciais 11.841 14.139

1.02.01.02 Créditos Tributários 17.472 17.248

1.02.01.03 Incentivos Fiscais 46 46

1.02.02 Créditos com Pessoas Ligadas 0 0

1.02.02.01 Com Coligadas 0 0

1.02.02.02 Com Controladas 0 0

1.02.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 0 0

1.02.03 Outros 968 968

1.03 Ativo Permanente 22.748 22.894

1.03.01 Investimentos 766 776

1.03.01.01 Participações em Coligadas 0 0

1.03.01.02 Participações em Controladas 0 0

1.03.01.03 Outros Investimentos 766 776

1.03.01.03.01 Participações em Outras Sociedades 0 0

1.03.02 Imobilizado 21.982 22.118

1.03.02.01 Terrenos 477 477

1.03.02.02 Construções 12.347 12.347

1.03.02.03 Equipamentos e Instalações Industriais 64.306 63.694

1.03.02.04 Equipamentos e Instalações Escritório 3.336 3.319

1.03.02.05 Veículos 299 299

1.03.02.06 Outros 5.269 5.266

1.03.02.07 Depreciação Acumulada (66.300) (65.532)

1.03.02.08 Reavaliação Terrenos 2.248 2.248

1.03.03 Diferido 0 0

1.03.03.01 Variação Cambial 0 0
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06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 4 - 30/06/20043 - 30/09/2004

2 Passivo Total 82.333 80.596

2.01 Passivo Circulante 38.175 35.534

2.01.01 Empréstimos e Financiamentos 15.055 14.670

2.01.01.01 Empréstimos e Financiamentos 15.055 14.670

2.01.01.02 Conta Bancária Garantida 0 0

2.01.02 Debêntures 0 0

2.01.03 Fornecedores 15.189 14.088

2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuições 3.878 2.816

2.01.04.01 Encargos Sociais 2.066 1.917

2.01.04.02 Impostos Diversos a Pagar 1.812 899

2.01.05 Dividendos a Pagar 2 0

2.01.06 Provisões 3.575 3.563

2.01.06.01 Comissões a Pagar 503 759

2.01.06.02 Provisão de Férias 1.212 1.003

2.01.06.03 Salários a Pagar 839 697

2.01.06.04 Provisão 13o. Salário 856 560

2.01.06.05 Provisão P/ Imposto de Renda 64 345

2.01.06.06 Provisão P/ Contribuição Social 101 199

2.01.07 Dívidas com Pessoas Ligadas 387 360

2.01.08 Outros 89 37

2.01.08.01 Outras Exigências 89 37

2.01.08.02 Participções Estatutárias 0 0

2.02 Passivo Exigível a Longo Prazo 39.903 39.811

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 27.906 30.944

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 14.557 16.513

2.02.01.02 Fornecedores 0 816

2.02.01.03 Cofins Parcelados 0 0

2.02.01.04 ICMS - Prodec 13.349 13.615

2.02.01.05 Empréstimos Pessoa Física 0 0

2.02.02 Debêntures 0 0

2.02.03 Provisões 5.949 5.357

2.02.03.01 Impostos a Recolher 5.949 5.357

2.02.04 Dívidas com Pessoas Ligadas 5.458 3.510

2.02.05 Outros 590 0

2.03 Resultados de Exercícios Futuros 0 0

2.04 Participações Minoritárias 0 0

2.05 Patrimônio Líquido 4.255 5.251

2.05.01 Capital Social Realizado 403 403

2.05.01.01 Capital Social 403 403

2.05.01.02 Correção Monetária do Capital 0 0

2.05.02 Reservas de Capital 0 0
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06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 4 -30/06/20043 -30/09/2004

2.05.02.01 De Investimento Incentivado 0 0

2.05.02.02 De Ágio 0 0

2.05.03 Reservas de Reavaliação 2.248 2.248

2.05.03.01 Ativos Próprios 2.248 2.248

2.05.03.02 Controladas/Coligadas 0 0

2.05.04 Reservas de Lucro 0 0

2.05.04.01 Legal 0 0

2.05.04.02 Estatutária 0 0

2.05.04.02.01 Reavaliação Terreno 0 0

2.05.04.02.02 Reavaliação Lojas Renaux 0 0

2.05.04.03 Para Contingências 0 0

2.05.04.04 De Lucros a Realizar 0 0

2.05.04.05 Retenção de Lucros 0 0

2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 0 0

2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 0 0

2.05.04.07.01 Reserva Plano de Investimento 0 0

2.05.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 1.604 2.600

07.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 01/07/2003 a 30/09/20034 - 01/01/2004 a 30/09/20043 - 01/07/2004 a 30/09/2004 6 - 01/01/2003 a 30/09/2003

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 19.89426.572 81.726 72.468

3.02 Deduções da Receita Bruta (2.637)(4.538) (12.665) (11.410)

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 17.25722.034 69.061 61.058

3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos (13.448)(14.343) (49.840) (53.299)

3.05 Resultado Bruto 3.8097.691 19.221 7.759

3.06 Despesas/Receitas Operacionais (9.665)(9.140) (18.548) (17.567)

3.06.01 Com Vendas (965)(1.639) (4.649) (3.434)

3.06.01.01 Com Vendas (965)(1.639) (4.649) (3.434)

3.06.02 Gerais e Administrativas (1.069)(1.652) (4.448) (3.176)

3.06.02.01 Gerais Administrativas (728)(1.240) (3.249) (2.158)

3.06.02.02 Honorarios da Administração (304)(364) (1.042) (859)

3.06.02.03 Depreciação (37)(48) (157) (159)

3.06.03 Financeiras (7.210)(4.402) (6.924) (9.092)

3.06.03.01 Receitas Financeiras 85314 6.100 1.700

3.06.03.02 Despesas Financeiras (7.295)(4.716) (13.024) (10.792)

3.06.04 Outras Receitas Operacionais 3590 0 359

3.06.05 Outras Despesas Operacionais (780)(1.447) (2.527) (2.224)

3.06.05.01 Outros Despesas Operacionais (780)(1.457) (2.527) (2.224)

3.06.05.02 Amortização de Agio 010 0 0

3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 00 0 0

3.07 Resultado Operacional (5.856)(1.449) 673 (9.808)

3.08 Resultado Não Operacional 9030 1.118 903

3.08.01 Receitas 9030 2.758 903

3.08.02 Despesas 00 (1.640) 0

3.09 Resultado Antes Tributação/Participações (4.953)(1.449) 1.791 (8.905)

3.10 Provisão para IR e Contribuição Social 107380 (164) 312

3.11 IR Diferido 0224 (252) 0

3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 00 0 0

3.12.01 Participações 00 0 0

3.12.02 Contribuições 00 0 0

3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 00 0 0

3.14 Participações Minoritárias 00 0 0

3.15 Lucro/Prejuízo do Período (4.846)(845) 1.375 (8.593)

PREJUÍZO POR AÇÃO 

LUCRO POR AÇÃO 

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)

0,08216

(0,05049) (0,28956)

16.736 16.736 16.736 16.736

(0,51344)

149



08.01 - COMENTÁRIO DO DESEMPENHO CONSOLIDADO NO TRIMESTRE 
 
Lojas Renaux Ltda teve a responsabilidade de representar a linha RENAUX na região sul, através de loja comercial, sendo 
que esta estratégia foi adotada com o objetivo de alcançar clientes de diversos portes, anteriormente não visados pela 
empresa. Devido a mudança na política administrativa da empresa, decidiu pela venda, no trimestre, do imóvel onde 
funcionava a loja comercial cujo produto foi destinado à alavancagem de novos investimentos comerciais. 
 
 
 
 
 
 
17.01 - RELATÓRIO DA REVISÃO ESPECIAL - SEM RESSALVA 

 
Ilmos Srs. 
Acionistas e Administradores da 
TÊXTIL RENAUX S/A 

 
1. Efetuamos uma revisão especial das informações trimestrais (ITR) da TEXTIL RENAUX S.A. e controlada 

(controladora e consolidado) referentes ao terceiro trimestre e período de nove meses findo em 30 de setembro de 2004, 
elaboradas sob a responsabilidade de sua Administração e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
compreendendo os balanços patrimoniais (controladora e consolidado) as respectivas demonstrações do resultado e o 
relatório de desempenho. 

 
2. Nossa revisão foi efetuada de acordo com as normas específicas estabelecidas pelo IBRACON – Instituto dos Auditores 

Independentes do Brasil, em conjunto com o Conselho Federal de Contabilidade e consistiu, principalmente de: a) 
Indagação e discussão com os administradores responsáveis pelas áreas contábil, financeira e operacional da companhia 
e de sua controlada, quanto aos principais critérios adotados na elaboração das  informações trimestrais; e b) Revisão 
das informações e dos eventos subseqüentes que tenham ou possam vir a ter efeitos relevantes sobre a situação 
financeira e as operações da companhia e sua controlada. 

 
3. Baseados em nossa revisão especial, não temos conhecimento de qualquer modificação relevante que deva ser feita nas 

informações trimestrais referidas no parágrafo primeiro para que estas estejam de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários 
especificamente aplicáveis à divulgação das informações trimestrais obrigatórias. 

 
4. Anteriormente, revisamos os balanços patrimoniais, controladora e consolidado, levantados em 30 de junho de 2004 e 

emitimos relatório de revisão especial em 5 de agosto de 2004, sem ressalva. As demonstrações do resultado, 
controladora e consolidado, referentes ao terceiro trimestre e período de nove meses findo em 30 de setembro de 2003 
foram revisadas por outros auditores independentes, que emitiram relatório de revisão especial em 24 de outubro de 
2003, com ressalva quanto as medidas necessárias a serem tomadas para a continuidade normal das operações da 
companhia. 

 
São Paulo, 11 de novembro de 2004. 
 
Mazars & Guérard Auditores Independentes S/C  
CRC nº 2SP011901/O-6   
 
Wagner Moreira da Silva 
Contador CRC nº 1RJ045396/O-5 'T'   
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
 

Ilmos. Srs. 

Diretores e Acionistas da 

TÊXTIL RENAUX S.A. 
 
(1) Examinamos o balanço patrimonial da TÊXTIL RENAUX S.A.,  e o balanço patrimonial consolidado dessa 

empresa e sua controlada levantados em 31 de dezembro de 2001, e as respectivas demonstrações do 

resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao 

exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa 

responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. 

 

(2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: (a) o 

planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e o sistema 

contábil e de controles internos da entidade; (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 empresa, bem como da 

apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

 

(3) Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no primeiro parágrafo  representam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da TÊXTIL 
RENAUX S.A.,  e dessa empresa e sua controlada em 31 de dezembro de 2001, o resultado de suas 

operações, as mutações do seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes 

ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária. 

 

(4) As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2000 foram por nós 

examinadas conforme parecer emitido em 02 de fevereiro de 2001. 
 
Joinville, 20 de fevereiro  de 2002. 
 
NEREU ANTÔNIO MARTINELLI 
Contador CRC (SC) nº 0011.591/O-8 
 
 
 

MARTINELLI Auditores Independentes S.C. 
                          CRC(SC) nº 001.132/O-9 
 
 
 
A member of  
 
 
 
                    Jeffreys Henry International  
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TÊXTIL RENAUX S.A. 
 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE  
 

(Em Reais) 
 

A T I V O 
 

 
 CONTROLADORA CONSOLIDADO 

     
 2001 2000 2001 2000 
CIRCULANTE:     

     
Caixa e bancos 264.884 2.035.514 269.859 2.050.181 
Títulos vinculados ao mercado aberto 11.531.219 11.787.295 11.531.220 11.787.295 
Duplicatas a receber de clientes  14.702.708 13.444.568 14.702.708 13.444.568 
Provisão para devedores duvidosos (79.980) (386.420) (79.980) (386.420) 
Estoques 15.850.783 17.072.828 15.850.783 17.072.828 
Impostos a recuperar 6.713.223 6.761.407 6.858.295 6.977.734 
Outras contas a receber 240.201 379.282 246.014 385.357 

 --------------- --------------- --------------- -------------- 
 49.223.038 51.094.474 49.378.899 51.331.543 
     
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO:     

     
Depósitos judiciais e outros 4.918.201 4.345.149 5.339.344 4.663.797 
Créditos Tributários 11.076.016 4.664.025 11.076.016 4.664.025 
 -------------- -------------- -------------- -------------- 

 15.994.217 9.009.174 16.415.360 9.327.822 
     
PERMANENTE:     

Investimentos -     
Participações em controlada e coligada 2.411.343 2.293.266 989.655 1.030.856 
Outras participações 332.567 26.713 332.567 26.713 

     
 2.743.910 2.319.979 1.322.222 1.057.569 

     
Imobilizado  25.501.108 26.026.041 26.092.282 26.657.453 

  Diferido 4.787.893 704.703 4.787.893 704.703 
 -------------- -------------- -------------- -------------- 
 33.032.911 29.050.723 32.202.397 28.419.725 
     
     
TOTAL DO ATIVO 98.250.166 89.154.371 97.996.656 89.079.090 
 
 
“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”. 
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TÊXTIL RENAUX S.A. 
 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 
 

(Em Reais) 
 

P A S S I V O 
 

 CONTROLADORA CONSOLIDADO 
   

 2001 2000 2001 2000 
CIRCULANTE:   

   
Fornecedores nacionais 1.211.123 609.067 1.209.846 609.067 
Fornecedores exterior - matéria prima 17.107.124 20.492.619 17.107.124 20.492.619 
Fornecedores exterior – imobilizado 435.204 1.504.124 435.204 1.504.124 
Instituições financeiras 29.794.408 18.937.304 29.794.408 18.937.304 
Empresas controladas e coligadas 385.055 299.183 - - 
Impostos diversos a pagar 1.221.324 703.472 1.269.303 823.341 
Salários e encargos sociais 1.434.469 1.577.590 1.501.081 1.650.201 
Comissões a pagar 505.573 534.327 505.573 534.327 
Dividendos a pagar 960.000 960.000 960.000 960.000 
Participações estatutárias 138.385 113.035 154.494 143.367 
Outras exigibilidades 389.090 367.354 391.070 368.319 
 --------------- --------------- --------------- --------------- 
 53.581.755 46.098.075 53.328.103 46.022.669 
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO:   
   
Instituições financeiras 6.768.376 4.209.927 6.768.376 4.209.927 
Fornecedores exterior – imobilizado - 381.137 - 381.137 
Prodec 7.758.789 6.416.044 7.758.789 6.416.044 
Impostos a Recolher 1.681.913 4.210.158 1.681.913 4.210.158 
 --------------- --------------- --------------- --------------- 
 16.209.078 15.217.266 16.209.078 15.217.266 
   
PARTICIPAÇÃO DE MINORITÁRIOS - - 142 125 
   
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:   
   
Capital social 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 
Correção monetária do capital 5.284.641 5.284.641 5.284.641 5.284.641 
Capital realizado atualizado 17.284.641 17.284.641 17.284.641 17.284.641 
Reservas de capital 3.254.812 2.919.977 3.254.812 2.919.977 
Reservas de lucros 7.919.880 7.634.412 7.919.880 7.634.412 
 --------------- --------------- --------------- --------------- 
 28.459.333 27.839.030 28.459.333 27.839.030 
   
TOTAL DO PASSIVO 98.250.166 89.154.371 97.996.656 89.079.090 

 
 
“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”. 
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TÊXTIL RENAUX S.A. 
 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 

 
 (Em Reais) 

 
 Controladora Consolidado 
  
 2.001 2000 2001 2000 
  
RECEITA BRUTA 93.568.767 98.460.472 93.568.767 98.460.472 

Deduções (16.289.183) (16.802.319) (16.327.220) (16.840.084) 
  
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 77.279.584 81.658.153 77.241.547 81.620.388 

Custo das vendas e serviços (66.342.454) (66.249.399) (66.342.454) (66.249.399) 
  
LUCRO BRUTO 10.937.130 15.408.754 10.899.093 15.370.989 
  
Despesas Operacionais  

Despesas com vendas (5.060.437) (5.979.301) (4.488.956) (5.445.331) 
Gerais e administrativas (4.221.856) (4.382.317) (4.555.013) (4.222.471) 
Honorários dos administradores (838.051) (844.676) (1.065.996) (1.057.114) 
Depreciação (4.847.884) (4.384.101) (4.704.147) (4.414.903) 
Parcela da depreciação apropriada ao custo 4.634.135 4.192.464 4.634.135 4.192.464 
Despesas financeiras (9.833.617) (6.594.025) (9.824.567) (6.661.345) 
Receitas financeiras 4.097.051 1.865.930 4.179.796 1.943.658 
Outras receitas operacionais 655.690 1.837.951 655.690 1.837.951 

 -------------- -------------- -------------- -------------- 
 (15.414.969) (14.288.075) (15.169.058) (13.827.091) 
  
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA   
PATRIMONIAL 147.851 272.965 -

 
- 

  
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL (4.329.988) 1.393.644 (4.269.965) 1.543.898 
Resultado não operacional (6.829) 5.709 (6.830) 5.709 
  
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA PROVISÃO P/ 
IMPOSTO DE RENDA E PARTICIPAÇÕES (4.336.817) 1.399.353 (4.276.795)

 
1.549.607 

Crédito Tributário Diferido 6.411.991 6.116 6.411.991 6.116 
Provisão para imposto de renda (569.605) (163.671) (599.122) (245.475) 
Provisão para contribuição social (121.715) (111.450) (136.097) (149.540) 
Participações dos administradores (138.386) (113.035) (154.494) (143.367) 
Participações dos Minoritários (15) (28) 
  
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 1.245.468 1.017.313 1.245.468 1.017.313 
  
Lucro Líquido por Ação  0,07 0.06  
 
 
“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”. 
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TÊXTIL RENAUX S.A. 

 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
 

 (Em Reais) 
 
     Capital Correção     
 Realizado Monetária Reservas Reservas Lucros  
 Atualizado Do Capital de Capital de Lucros Acumulados Total 
      
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 12.000.000 5.284.641 2.919.977 7.577.099 - 27.781.717 
      
Lucro do Exercício    1.017.313 1.017.313 
Destinação do Resultado:      
Reserva Legal                                                                        50.866 (50.866)      - 
Reserva  Especial   6.447 (6.447)       - 
Dividendos propostos (R$  0,0558 por  ação)    (960.000) (960.000) 
      
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000 12.000.000 5.284.641 2.919.977 7.634.412 - 27.839.030 
      
Aplicação Incentivos Fiscais                                                334.835   334.835 
Lucro do Exercício    1.245.468 1.245.468 
Destinação do Resultado:      
Reserva Legal   62.273 (62.273) - 
Reserva  Especial    223.195 (223.195) - 
Dividendos propostos (R$  0,0558 por  ação)    (960.000) (960.000) 
      
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001 12.000.000 5.284.641 3.254.812 7.919.880 - 28.459.333 

 
 
“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”. 
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TÊXTIL RENAUX S.A. 
 

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE  
RECURSOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 

 
 (Em Reais) 

 
 CONTROLADORA CONSOLIDADO 

     
 2001 2000 2001 2000 
   
ORIGENS DE RECURSOS:   

Das operações Sociais    
Resultado do exercício 1.245.468 1.017.313 1.245.468 1.017.313 

     Participação minoritários 15 - 
   
Itens que não afetam o capital circulante:   

Depreciações e amortizações 6.789.233 5.101.506 6.829.471 5.132.306 
Variação monetária 992.257 131.717 897.312 128.229 
Equivalência patrimonial (147.851) (272.965) - - 
Alienação bens imobilizado 60.158 208.923 60.158 208.923 
Amortização da reserva de ágio 29.774 20.467 29.774 20.467 

   
Aplicações em incentivos fiscais 334.835 346.261 28 

   
De Terceiros    

Aumento do exigível a longo prazo 7.430.346 5.893.102 7.430.346 5.899.560 
Redução do realizável a longo prazo 352.552 4.271 356.429 4.271 

 --------------- --------------- --------------- ---------------- 
TOTAL DAS ORIGENS 17.086.772 12.104.334 17.195.234 12.411.097 
 --------------- --------------- --------------- ---------------- 
APLICAÇÕES DOS RECURSOS:   

Adições ao ativo permanente :   
Investimento 305.854 305.854  
Imobilizado 4.386.667 3.394.228 4.386.667 3.655.908 
Diferido 6.020.981 - 6.020.981 - 

Transf. de empréstimos e financiamentos   
do longo prazo p/o curto prazo 6.270.137 4.276.902 6.270.137 4.295.277 
Redução do exigível a longo prazo 1.789.084 1.496.138 1.789.082 1.496.138 
Adições ao realizável a longo prazo 297.174 2.660.863 308.600 2.952.949 
Dividendos propostos 960.000 960.000 960.000 960.000 

  Créditos Tributários 6.411.991 (453.404) 6.411.991 (453.404) 
 -------------- -------------- -------------- ---------------- 
TOTAL DAS APLICAÇÕES 26.441.888 12.334.727 26.453.312 12.906.868 
 -------------- -------------- -------------- ---------------- 
REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE     9.355.116 230.393 9.258.078 495.771 
   
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO NO 
CAPITAL CIRCULANTE: 

  

Capital circulante no início do exercício 4.996.399 5.226.792 5.308.874 5.804.645 
Capital circulante no final do exercício (4.358.717) 4.996.399 (3.949.204) 5.308.874 

 -------------- -------------- -------------- ---------------- 
 9.355.116 230.393 9.258.078 495.771 

 
 

“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”.
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TÊXTIL RENAUX S.A. 
 

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001 

 
(Em Reais) 

 
1) CONTEXTO OPERACIONAL 
 
 A sociedade atua preponderantemente no ramo têxtil, principalmente na produção de tecidos de algodão 

e fios, contando, para tanto, com a atuação de empresa ligada, principalmente na distribuição dos 
produtos fabricados. 

 
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
 Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária, em 

consonância com a Lei  nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e Instrução  CVM nº 248 e  parecer da 
orientação  nº 29, de 29 de março e 11 de abril de 1996, respectivamente. 

 
3) SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
 As demonstrações contábeis foram elaboradas observando as seguintes principais práticas contábeis: 
 

a) Títulos Vinculados ao Mercado Aberto - Estão demonstrados ao preço de custo, acrescidos dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço; 

 
b) Créditos e Obrigações Prefixados com Vencimentos Futuros - Foram demonstrados a valor de  

realização, atualizados “pró-rata temporis” quando aplicável; 
 
c) Provisão para Devedores Duvidosos - É constituída sobre todos os créditos que envolvem riscos e 

em montante suficiente para cobertura de possíveis perdas; 
 
d) Estoques - Avaliados ao custo médio de aquisição ou produção, ou pelo valor de mercado, dos dois o 

menor; 
 
e) Investimentos - O investimento  relevante  em empresa controlada está registrado pelo método de 

equivalência patrimonial, eliminado-se os lucros não realizados na data do balanço. Os demais são 
registrados ao custo corrigido monetariamente até 31.12.95; 

 
f) Imobilizado - Está registrado ao custo corrigido monetariamente até 31.12.95. A depreciação é 

calculada pelo método linear com base na estimativa de vida útil dos bens, determinada ao 
pressuposto de um turno normal de operações e aumentada proporcionalmente quando os bens são 
utilizados por mais de um turno. As taxas de depreciações anuais utilizadas são as seguintes: 
construções - 4%, máquinas e equipamentos - 20%, veículos - 20%, equipamentos e instalações para 
escritório - 10% e ferramentas e utensílios - 10%. 

 
4) DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS 
 

Os critérios adotados na consolidação são aqueles previstos na Lei nº 6.404/76 e Instrução CVM nº 247/96, 
dos  quais destacamos o seguinte: 

 
a. eliminação dos saldos das contas ativas e passivas decorrentes das transações entre as sociedades 

incluídas na consolidação; 
 
b. eliminação do investimento na sociedade controlada na proporção de seu respectivo patrimônio; 
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c. eliminação das receitas e das despesas decorrentes de negócios com as sociedades incluídas na 
consolidação; 

 
d. destaque da participação dos minoritários. 

 
5) ESTOQUES 
 

São representados por: 
 

 CONTROLADORA CONSOLIDADO 
     
 2001 2000 2001 2000 
     
     
Produtos acabados 4.204.969 4.843.197 4.204.969 4.843.197 
Produtos em elaboração 3.183.917 2.789.245 3.183.917 2.789.245 
Matérias primas e merc. para revenda 5.792.706 7.059.172 5.792.706 7.059.172 
Materiais de manutenção e outros 2.669.191 2.353.630 2.669.191 2.353.630 
Importação em andamento - 27.584 - 27.584 
     
 15.850.783 17.072.828 15.850.783 17.072.828 

 
6) IMOBILIZADO 
 
 É composto como segue: 
 

 CONTROLADORA CONSOLIDADO 
   
 2001 2000 2001 2000 
     
Terrenos 554.818 554.818 568.455 568.455 
Construções 11.955.656 11.914.961 12.700.015 12.659.320 
Equipamentos e instalações industriais 62.697.180 58.289.558 62.697.180 58.289.558 
Equipamentos e instalações p/ escritório 3.286.455 3.101.477 3.422.893 3.237.915 
Outros 6.459.741 6.871.200 6.459.741 6.871.200 
     
 84.953.850 80.732.014 85.848.284 81.626.448 
     
Depreciação acumulada (59.452.742) (54.705.973) (59.756.002) (54.968.995) 
     
 25.501.108 26.026.041 26.092.282 26.657.453 

  
Parte do ativo imobilizado está onerado por empréstimos, por valores atribuídos que totalizam R$ 
3.900.705,05 em 31 de dezembro de 2001. 
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7) INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO 
 
 CONTROLADORA E 

CONSOLIDADO 
 
 2001 2000
Bradesco S.A. 

 
Atualizado segundo a TJLP e juros de 9,00%aa., sendo juros cobrados 
trimestralmente e amortizado mensalmente, vencendo-se a primeira em 
15.09.00 e a última em 17.03.2003, garantia: aval dos diretores. 20.359 65.156

 
Bradesco S.A. 
 
Atualizado segundo a TJLP e juros que de 10,00aa., sendo juros cobrados 
trimestralmente e amortizado mensalmente, vencendo-se a primeira 
em15.09.00 e a última em 16.06.2003, garantia: aval dos diretores. 9.380 27.332
 
Bradesco S.A. 
 
Atualizado segundo a TJLP e juros de 9,50%aa., sendo juros cobrados 
trimestralmente e amortizado mensalmente, vencendo-se a primeira em 
15.09.00 e a última em 16.06.2003, garantia: aval dos diretores. 

13.449 59.116
 
Banco Coml. Uruguai 

 
Financiamento em CDI, com taxa de juros anual de 6,80% aa. Juros pagos 
trimestralmente  vencendo-se a primeira em 27.09.01 e a última em 
27.06.2004; garantia: aval dos diretores 3.528.064

 
W.Schlafhorst AG. 

 
Financiamento direto com o Fornecedor – atualizado pelo DM e juros de 
4,25% aa.  As parcelas e juros são cobrados semestralmente, vencendo-se a 
primeira em 18.08.97 e a última em 18.02.2002; garantia: aval bancário 

 381.137
W.Schlafhorst AG. 

 
Financiamento direto com o Fornecedor – atualizado pelo EURO e juros de 
5,848 % aa.  Juros e principal são cobrados semestralmente, vencendo-se a 
primeira em 11.05.01 e a última em  11.11.2005; garantia: aval bancário 

 346.240 432.612
 
 Banco Comercial do Uruguai 

 
Juros a taxa de 12,5% aa. atualizado pela variação cambial do U$ dos Estados 
Unidos, vencendo-se as parcelas dos juros e o principal semestralmente, sendo a 
primeira em 27/04/2000 e a última em 29/04/2003; garantia: aval bancário 1.740.300 2.199.825

 
Banco Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina 
 
    Atualizado segundo variação TJLP e juros de 5,5% a.a., cobrados  

trimestralmente. As parcelas e juros são cobradas mensalmente, vencendo-se 
a primeira em  16.08.99 e a última em 15.07.2003; garantia: aval bancário. 22.133 58.137
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 CONTROLADORA E 
CONSOLIDADO 

 
 2001 2000
 
Banco Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina 
 
    Atualizado segundo variação UMBNDES e juros de 5,5% a.a., cobrados 

trimestralmente. As parcelas e juros são cobradas mensalmente, vencendo-se 
a primeira em  15.06.98 e a última em 15.07.2003; garantia: aval bancário. 546.039 1.367.749

 
Banco BNL do Brasil S/A 
 
    Financiamento Máquina “Jigger” – Atualizado pelo dólar e juros de 6,16% 

a.a., cobrados semestralmente, vencendo-se a primeira em  10.09.2001 e a 
última em 26.02.2004; garantia: aval bancário. 

   
Banco BNL do Brasil S/A 
 
     Financiamento Máquinas “Teares Sulzer”- Atualizado pelo Dólar e juros de 

6,43% aa., cobrados semestralmente, vencendo-se a primeira em 21/08/2001 
e a última em 06/02/2004. Garantia: aval bancário. 

 
 
TOTAIS 

115.522

426.890

6.768.376 4.591.064

 
8) INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 
 Conforme estabelece a instrução CVM n0 235/95, informamos abaixo o valor contábil dos Instrumentos 

Financeiros: 
 

A T I V O 
 

 CONTROLADORA CONSOLIDADO
 
Disponibilidades 264.884 269.859
Aplicações financeiras 11.531.219 11.531.220
Investimentos em controlada e coligada 2.411.343 989.655
Investimentos – outras 332.567 332.567
 ----------------- ----------------- 
TOTAL 14.540.013 13.123.301 
 
P A S S I V O 
 
Financiamentos de curto prazo 30.229.612 30.229.612
Financiamentos a longo prazo 6.768.376 6.768.376
Débitos em controlada e coligada - C.P. 385.055 -
 ---------------- ----------------
TOTAL 37.383.043 36.997.488

 
O valor contábil dos ativos e passivos financeiros acima correspondem substancialmente ao seu valor 
estimado de mercado. 
 
Quanto ao investimento em controlada e coligada, nenhuma delas possui negociação em Bolsa de Valores.  
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Derivativos Financeiros 
 
A companhia não atua nos mercados de derivativos, bem como não possui instrumentos financeiros que não 
estejam reconhecidos no seu balanço patrimonial. 

 
9) EMPRESAS CONTROLADA E COLIGADA  
 

a) Participação em controlada  
 
 Quantidade de Cotas Porcentagem de No  Patrimônio  Participação 
 Possuídas Participação Líquido  no Resultado 
 -------------------------------- ------------------------ ----------------------------- --------------------------
 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 
 -------- -------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
Lojas Renaux Ltda. 226.999.998 226.999.998 99,99 99,99 1.273.837 989.445 147.851 272.965 
Ágio na aquisição - - - - 535.334 565.108 - - 
  ------------ ------------ ------------ ------------ 
  1.809.171 1.554.553 147.851 272.965 

 
O ágio na aquisição da controlada Lojas Renaux Ltda., vem sendo amortizado em função da 
depreciação dos bens do ativo imobilizado que o originaram. 

 
b) Saldos e transações em controlada e coligada 

 
As demonstrações contábeis  incluem os seguintes saldos e transações com empresas controlada e 
coligada. 

 
 Direitos Obrigações 
 --------------------- -------------------------------- 
 2001 2000 2001 2000 
     
Lojas Renaux Ltda. - - 385.055 299.183 
     

 
 Receitas Despesas 
 --------------------------- ----------------------------- 
 2001 2000 2001 2000 
     
Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S.A. - - - 225.615 
Lojas Renaux Ltda. - - 960.000 960.000 
 -------- ------------ ------------ --------- 
TOTAIS - - 960.000 1.185.615 

 
As transações e os saldos com Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S.A., decorrem de serviços de 
industrialização prestados e compra de fios de algodão, a preços e em condições que atendem à 
necessária independência das Sociedades. 

 
As transações com Lojas Renaux Ltda., referem-se à prestação de serviços a preço e em condições de 
mercado que lhe permitam adequada rentabilidade. 

 
10) PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 

O capital social subscrito e integralizado de R$ 12.000.000 é dividido em 5.724.747 ações ordinárias e 
11.449.480 preferenciais sem valor nominal. As ações preferenciais, sem direito a voto, gozam de prioridade 
na distribuição de dividendos não cumulativos de 8% a.a. sobre o capital, havendo lucro partilhável. 
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O valor patrimonial por ação em 31 de dezembro de 2001 é de R$ 1,66 (R$ 1,62 em 31 de 
dezembro de 2000). 
 
O dividendo proposto foi calculado como segue: 

  
Lucro do exercício.............................................. 1.245.468 
  
Reservas Legal..................................................... (62.273) 
  
Reservas Especial..................................................... (223.195) 
  
Dividendo proposto (R$  0,0558 por ação) ......................... 960.000 

 
A composição das reservas de capital e de lucros é como segue: 

  
RESERVAS DE CAPITAL  
Reserva de ágio.................................................................. 297.246 
Reserva de investimentos incentivados.............................. 2.957.566 
 ---------------- 
 3.254.812 
RESERVAS DE LUCROS  
Reserva legal ...................................................................... 2.393.392 
Reserva especial ................................................................ 2.283.740 
Reserva para Investimentos ............................................... 3.242.748 
 --------------- 
 7.919.880 

 
11) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
  

A provisão para o imposto de renda foi constituído a razão de 15% sobre o lucro tributável, e adicional 
de 10%, quando aplicável, conforme estabelece a legislação vigente. 

 
A provisão para a contribuição social foi constituída a razão de 8% sobre o lucro tributável, e adicional 
de 1%, conforme estabelece a legislação vigente.  

 
12) AJUSTE DE ATIVOS E PASSIVOS EM MOEDA ESTRANGEIRA - DELIBERAÇÃO CVM 

294 DE 26 DE MARÇO DE 1999 
 

Decorrente dos efeitos da desvalorização da moeda, a Companhia  registrou em 1999 o  montante de R$ 
2.933.718 no ativo diferido, por tratar-se de obrigações em moeda estrangeira a vencer após 1999. A 
amortização está sendo efetuada proporcionalmente ao vencimento das obrigações, representando o 
montante de R$ 2.665.777 em 31 de dezembro de 2001. 

 
13) AJUSTE DE ATIVOS E PASSIVOS EM MOEDA ESTRANGEIRA - DELIBERAÇÕES CVM 

404 E 409/ 2001 
 

A companhia registrou no resultado do exercício o montante de R$ 6.004 mil, de variações cambiais 
decorrentes dos ajustes de ativos e passivos em moeda estrangeira, em virtude de alteração na taxa de 
câmbio. 
 
No Ativo Diferido foram contabilizados R$ 4.503 mil, referente as variações cambiais a vencer nos 
períodos seguintes. 

 
A amortização ocorre proporcionalmente ao vencimento das prestações e não ultrapassa o período de 
04 anos.  
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14) CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
   

Em 31 de dezembro de 2001, a Companhia tem reconhecido o crédito fiscal de imposto de renda e 
contribuição social sobre o lucro líquido atribuíveis a prejuízos compensáveis (base negativa, no caso 
da contribuição social sobre o lucro líquido) e diferenças intertemporais, apurados de conformidade 
com o pronunciamento do IBRACON, aprovado pela Deliberação nº 273 da CVM – Comissão de 
Valores Mobiliários, de 28 de agosto de 1998, no pressuposto de sua realização futura. Nesse sentido, 
encontra-se registrado no ativo realizável a longo prazo o montante de R$ 11.076.016 a esse título. O  
resultado do período sofreu um aumento no montante de R$ 6.411.991 decorrente do saldo de Prejuízos 
compensáveis e de base negativa da Contribuição Social. 

 
A administração da Companhia, com base na expectativa de rentabilidade futura, entende que esse 
crédito será realizado no prazo médio de 05 anos. 

 
15) COBERTURA DE SEGUROS 
 

Os valores são determinados e contratados com bases técnicas, que se estimam suficientes para 
cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens do ativo permanente e estoques. 

  
As principais coberturas são as seguintes: 

 
MODALIDADE OBJETO  R$ 
   
Incêncio/raio/explosão Imobilizado e Estoques 40.000.000 
Lucro Liqu./desp. fixas/Instal. Novo local Diversos 12.000.000 
Danos Elétricos Instalações 500.000 
Impacto de Veículos veículos 200.000 
Vendaval Instalações e Construções 7.000.000 
  ---------------- 
  59.700.000 
  ========== 
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

 

Ilmos. Srs. 

Diretores e Acionistas da 

TÊXTIL RENAUX S.A. 
 
(1) Examinamos o balanço patrimonial da TÊXTIL RENAUX S.A.,  e o balanço patrimonial 

consolidado dessa empresa e sua controlada levantados em 31 de dezembro de 2002, e as 

respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e 

aplicações de recursos correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a 

responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião 

sobre essas demonstrações contábeis. 

 

(2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: (a) o 

planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e o sistema 

contábil e de controles internos da empresa; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos 

registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e 

das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da empresa, bem como da 

apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

 

(3) Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no primeiro parágrafo  representam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da TÊXTIL 
RENAUX S.A.,  e dessa empresa e sua controlada em 31 de dezembro de 2002, o resultado de suas 

operações, as mutações do seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes 

ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária. 

 

(4) As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2001 foram por nós 

examinadas conforme parecer emitido em 20 de fevereiro de 2002. 
 

Joinville,  04 de  fevereiro de 2003. 

 
NEREU ANTÔNIO MARTINELLI         ALFREDO HIRATA 
Contador CRC (SC) nº 0011.591/O-8                   Contador CRC(SC) nº 0018.835/O-7 
 
 
 

MARTINELLI Auditores Independentes S.C. 
                          CRC(SC) nº 001.132/O-9 
 
 
A member of  
 
 
 
                    Jeffreys Henry International 
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TÊXTIL RENAUX S.A. 
 

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

 
(Em Reais) 

 
A T I V O 

 
 

 CONTROLADORA CONSOLIDADO 
     
 2002 2001 2002 2001 
CIRCULANTE:    

    
Caixa e Bancos 141.407 264.884 153.178 269.859 
Títulos Vinculados ao Mercado Aberto 6.008.031 11.531.219 6.008.031 11.531.220 
Duplicatas a Receber de Clientes  12.740.990 14.702.708 12.740.990 14.702.708 
Provisão para Devedores Duvidosos (587.863) (79.980) (587.863) (79.980) 
Estoques 11.022.823 15.850.783 11.022.823 15.850.783 
Impostos a Recuperar 7.865.040 6.713.223 8.011.307 6.858.295 
Outras Contas a Receber 1.678.421 240.201 1.687.550 246.014 

 --------------- --------------- --------------- --------------- 
 38.868.849 49.223.038 39.036.016 49.378.899 
    
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO:    

    
Depósitos Judiciais e Outros 5.153.969 4.918.201 5.589.445 5.339.344 
Créditos Tributários 12.149.321 11.076.016 12.149.321 11.076.016 
 -------------- -------------- --------------- -------------- 

 17.303.290 15.994.217 17.738.766 16.415.360 
    
PERMANENTE:    

Investimentos -    
Participações em Controlada e Coligada 1.999.943 2.411.343 488.465 989.655 
Outras Participações 332.567 332.567 332.567 332.567 

    
 2.332.510 2.743.910 821.032 1.322.222 

    
Imobilizado  23.422.679 25.501.108 23.974.716 26.092.282 

  Diferido 1.802.136 4.787.893 1.802.136 4.787.893 
 -------------- -------------- --------------- -------------- 
 27.557.325 33.032.911 26.597.884 32.202.397 
    
    
TOTAL DO ATIVO 83.729.464 98.250.166 83.372.666 97.996.656 
 
 
“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”. 

178



 

TÊXTIL RENAUX S.A. 
 

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

 
(Em Reais) 

 
P A S S I V O 

 
 CONTROLADORA CONSOLIDADO 
   

 2002 2001 2002 2001 
CIRCULANTE:   

   
Fornecedores Nacionais 12.829.281 1.211.123 12.829.281 1.209.846 
Fornecedores Exterior - Matéria Prima 17.047.374 17.107.124 17.047.374 17.107.124 
Fornecedores Exterior – Imobilizado - 435.204 - 435.204 
Instituições Financeiras         28.165.343 29.794.408 28.165.343 29.794.408 
Empresas Controladas e Coligadas 487.263 385.055 - - 
Impostos Diversos a Pagar 993.130 1.221.324 1.031.212 1.269.303 
Salários e Encargos Sociais 785.939 1.434.469 867.080 1.501.081 
Comissões a Pagar 691.049 505.573 691.049 505.573 
Dividendos a Pagar 4.094 960.000 4.094 960.000 
Participações Estatutárias - 138.385 10.160 154.494 
Outras Exigibilidades 338.833 389.090 339.764 391.070 
 --------------- --------------- -------------- --------------- 
 61.342.306 53.581.755 60.985.357 53.328.103 
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO:   
   
Instituições Financeiras 6.247.487 6.768.376 6.247.487 6.768.376 
Prodec 10.873.467 7.758.789 10.873.467 7.758.789 
Impostos a Recolher 1.291.704 1.681.913 1.291.704 1.681.913 
 --------------- --------------- --------------- --------------- 
 18.412.658 16.209.078 18.412.658 16.209.078 
   
PARTICIPAÇÃO DE MINORITÁRIOS - - 151 142 
   
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:   
   
Capital Social 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 
Correção Monetária do Capital 5.284.641 5.284.641 5.284.641 5.284.641 
Capital Realizado Atualizado 17.284.641 17.284.641 17.284.641 17.284.641 
Reservas de Capital 3.254.812 3.254.812 3.254.812 3.254.812 
Reservas de Lucros 7.529.790 7.919.880 7.529.790 7.919.880 
Resultado Líquido do Exercício (24.094.743) - (24.094.743)  
 --------------- --------------- --------------- --------------- 
 3.974.500 28.459.333 3.974.500 28.459.333 
   
TOTAL DO PASSIVO 83.729.464 98.250.166 83.372.666 97.996.656 

 
 
“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”. 
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TÊXTIL RENAUX S.A. 
 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO  

 
 (Em Reais) 

 
 Controladora Consolidado 
  
 2002 2001 2002 2001 
  
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 96.815.100 93.568.767 96.815.100 93.568.767 

Deduções de Vendas (17.326.942) (16.289.183) (17.365.239) (16.327.220) 
  
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 79.488.158 77.279.584 79.449.861 77.241.547 

Custo das Vendas e Serviços (69.296.325) (66.342.454) (69.296.325) (66.342.454) 
  
LUCRO BRUTO 10.191.833 10.937.130 10.153.536 10.899.093 
  
Despesas Operacionais  

Despesas com Vendas (6.320.464) (5.060.437) (5.771.973) (4.488.956) 
Gerais e Administrativas (4.395.040) (4.221.856) (4.552.585) (4.555.013) 
Honorários dos Administradores (864.078) (838.051) (1.105.843) (1.065.996) 
Depreciação (3.543.423) (4.847.884) (3.582.560) (4.704.147) 
Parcela da Depreciação Apropriada ao Custo 3.304.320 4.634.135 3.304.320 4.634.135 
Despesas Financeiras (28.213.198) (9.833.617) (28.214.487) (9.824.567) 
Receitas Financeiras 3.722.056 4.097.051 3.789.162 4.179.796 
Outras receitas operacionais 3.478 655.690 3.478 655.690 

 -------------- -------------- ---------------- -------------- 
 (36.306.349) (15.414.969) (36.130.488) (15.169.058) 
  
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA  PATRI-
MONIAL 

 
90.753 147.851 -

 
- 

  
RESULTADO OPERACIONAL (26.023.763) (4.329.988) (25.976.952) (4.269.965) 
Resultado não operacional (86.609) (6.829) (86.609) (6.830) 
  
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/ 
IMPOSTO DE RENDA E PARTICIPAÇÕES (26.110.372) (4.336.817) (26.063.561)

 
(4.276.795) 

Crédito Tributário Diferido 1.073.305 6.411.991 1.073.305 6.411.991 
Provisão para Imposto de Renda 699.238 (569.605) 676.938 (599.122) 
Provisão para Contribuição Social 243.086 (121.715) 228.744 (136.097) 
Participações dos Administradores (138.386) (10.160) (154.494) 
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (24.094.743) 1.245.468 (24.094.734) 1.245.483 
Participações dos Minoritários (9) (15) 
  
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (24.094.743) 1.245.468 (24.094.743) 1.245.468 
  
Resultado Líquido por Ação  (1,44) 0,07   
 
 
“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”. 
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TÊXTIL RENAUX S.A. 

 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
 

 (Em Reais) 
 
     Capital Correção    
 Realizado Monetária Reservas Reservas Lucros  
 Atualizado Do Capital de Capital de Lucros Acumulados Total 
      
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000 12.000.000 5.284.641 2.919.977 7.634.412 - 27.839.030 
      
Aplicação Incentivos Fiscais                                           - - 334.835 - - 334.835 
Resultado Líquido do Exercício - - - - 1.245.468 1.245.468 
Destinação do Resultado:      
Reserva Legal - - - 62.273 (62.273) - 
Reserva  Especial  - - - 223.195 (223.195) - 
Dividendos propostos (R$  0,0558 por  ação) - - - - (960.000) (960.000) 
      
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001 12.000.000 5.284.641 3.254.812 7.919.880 - 28.459.333 
      
Resultado Líquido do Exercício - - - - (24.094.743) (24.094.743) 
Cancelamento de 437.566 ações – AGE 31.10.2002  - - - (390.090) - (390.090) 
      
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002 12.000.000 5.284.641 3.254.812 7.529.790 (24.094.743) 3.974.500 

 
 
“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”. 
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TÊXTIL RENAUX S.A. 
 

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE  
RECURSOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO  

 
(Em Reais) 

 
 CONTROLADORA CONSOLIDADO 

     
 2002 2001 2002 2001 
    
ORIGENS DE RECURSOS:    

Das Operações Sociais     
Resultado Líquido do Exercício (24.094.743) 1.245.468 (24.094.743) 1.245.468 

     Participação Minoritários - - 9 15 
    
Itens que não afetam o Capital Circulante:    

Depreciações e Amortizações 6.507.870 6.789.233 6.547.000 6.829.471 
Equivalência Patrimonial (90.752) (147.851) - - 
Alienação Bens imobilizado e Diferido 23.211 60.158 23.211 60.158 
Baixa Investimentos 82.289 334.835 82.289 346.261 
Amortização da Reserva de Ágio 29.774 29.774 29.774 29.774 

    
Aplicações em Incentivos Fiscais - - (955) - 

    
De Terceiros     

Aumento do Exigível a Longo Prazo 2.203.580 9.051.034 2.203.580 9.051.034 
Redução do Realizável a Longo Prazo - 352.552 - 356.429 

 --------------- --------------- --------------- --------------- 
TOTAL DAS ORIGENS (15.338.771) 17.715.203 (15.209.835) 17.918.610 
 --------------- --------------- --------------- --------------- 
APLICAÇÕES DOS RECURSOS:    

Adições ao Ativo Permanente :    
Investimento - 305.854 - 305.854 
Imobilizado 1.466.896 4.386.667 1.466.896 4.386.667 
Diferido - 6.020.981 - 6.020.981 

Transf. de Empréstimos e Financiamentos do    
Longo Prazo p/o Curto Prazo - 6.270.137 - 6.270.137 
Redução do Exigível a Longo Prazo - 1.789.084 - 1.789.082 
Adições ao Realizável a Longo Prazo 1.309.073 925.605 1.323.406 1.031.976 
Dividendos Propostos - 960.000 - 960.000 

  Créditos Tributários - 6.411.991 - 6.411.991 
 --------------- -------------- -------------- -------------- 
TOTAL DAS APLICAÇÕES 2.775.969 27.070.319 2.790.302 27.176.688 
 --------------- -------------- -------------- -------------- 
REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE (18.114.740)     (9.355.116) (18.000.137) (9.258.078) 
    
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO NO 
CAPITAL CIRCULANTE: 

   

Capital Circulante no Início do Exercício (4.358.717) 4.996.399 (3.949.204) 5.308.874 
Capital Circulante no Final do Exercício (22.473.457) (4.358.717) (21.949.341) (3.949.204) 

 --------------- -------------- -------------- -------------- 
 (18.114.740) (9.355.116) (18.000.137) (9.258.078) 

 
 

“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”.
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TÊXTIL RENAUX S.A. 
 

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002 

 
(Em Reais) 

 
1) CONTEXTO OPERACIONAL 
 
 A Companhia atua preponderantemente no ramo têxtil, principalmente na produção de tecidos de 

algodão e fios, contando, para tanto, com a atuação de empresa ligada, principalmente na distribuição 
dos produtos fabricados. 

 
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
 Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária, em 

consonância com a Lei  nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e Instrução  CVM nº 248 e  parecer da 
orientação  nº 29, de 29 de março e 11 de abril de 1996, respectivamente. 

 
3) SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
 As demonstrações contábeis foram elaboradas observando as seguintes principais práticas contábeis: 
 

a) Títulos Vinculados ao Mercado Aberto - Estão demonstrados ao preço de custo, acrescidos dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço; 

 
b) Créditos e Obrigações Prefixados com Vencimentos Futuros - Foram demonstrados a valor de  

realização, atualizados “pró-rata temporis” quando aplicável; 
 
c) Provisão para Devedores Duvidosos - É constituída sobre todos os créditos que envolvem riscos e 

em montante suficiente para cobertura de possíveis perdas; 
 
d) Estoques - Avaliados ao custo médio de aquisição ou produção, ou pelo valor de mercado, dos dois o 

menor; 
 
e) Investimentos - O investimento  relevante  em empresa controlada está registrado pelo método de 

equivalência patrimonial, eliminado-se os lucros não realizados na data do balanço. Os demais são 
registrados ao custo corrigido monetariamente até 31.12.95; 

 
f) Imobilizado - Está registrado ao custo corrigido monetariamente até 31.12.95. A depreciação é 

calculada pelo método linear com base na estimativa de vida útil dos bens, determinada ao 
pressuposto de um turno normal de operações e aumentada proporcionalmente quando os bens são 
utilizados por mais de um turno. As taxas de depreciações anuais utilizadas são as seguintes: 
construções - 4%, máquinas e equipamentos - 20%, veículos - 20%, equipamentos e instalações para 
escritório - 10% e ferramentas e utensílios - 10%. 

 
4) DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS 
 

Os critérios adotados na consolidação são aqueles previstos na Lei nº 6.404/76 e Instrução CVM nº 247/96, 
dos  quais destacamos o seguinte: 

 
 

a. eliminação dos saldos das contas ativas e passivas decorrentes das transações entre as sociedades 
incluídas na consolidação; 

 
b. eliminação do investimento na sociedade controlada na proporção de seu respectivo patrimônio; 
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c. eliminação das receitas e das despesas decorrentes de negócios com as sociedades incluídas na 

consolidação; 
 
d. destaque da participação dos minoritários. 

 
 

5) ESTOQUES 
 

São representados por: 
 

 CONTROLADORA CONSOLIDADO 
     
 2002 2001 2002 2001 
     
Produtos Acabados 2.751.694 4.204.969 2.751.694 4.204.969 
Produtos Em Elaboração 2.288.186 3.183.917 2.288.186 3.183.917 
Matérias Primas e Merc. para Revenda 3.341.474 5.792.706 3.341.474 5.792.706 
Materiais de Manutenção e Outros 2.594.186 2.669.191 2.594.186 2.669.191 
Importação em Andamento 47.283 - 47.283 - 
     
 11.022.823 15.850.783 11.022.823 15.850.783 

 
6) IMOBILIZADO 
 
 É composto como segue: 
 

 CONTROLADORA CONSOLIDADO 
   
 2002 2001 2002 2001 
     
Terrenos 554.818 554.818 568.455 568.455 
Construções 11.955.656 11.955.656 12.700.015 12.700.015 
Equipamentos e Instalações Industriais 61.678.926 62.697.180 61.678.926 62.697.180 
Equipamentos e Instalações p/ Escritório 3.247.182 3.286.455 3.383.620 3.422.893 
Outros 6.832.380 6.459.741 6.832.380 6.459.741 
     
 84.268.962 84.953.850 85.163.396 85.848.284 
     
Depreciação Acumulada (60.846.283) (59.452.742) (61.188.680) (59.756.002) 
     
 23.422.679 25.501.108 23.974.716 26.092.282 

  
Parte do ativo imobilizado está onerado por empréstimos, por valores atribuídos que totalizam R$ 
2.402.674 em 31 de dezembro de 2002. 
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7) INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO 
 
 CONTROLADORA E 

CONSOLIDADO 
  
 2002 2001
Bradesco S.A.  

  
Atualizado segundo a TJLP e juros de 9,00%aa., sendo juros cobrados 
trimestralmente e amortizado mensalmente, vencendo-se a primeira em 
15.09.00 e a última em 17.03.2003, garantia: aval dos diretores. 

 
 

- 20.359
  
Bradesco S.A.  
  
Atualizado segundo a TJLP e juros que de 10,00% aa., sendo juros cobrados 
trimestralmente e amortizado mensalmente, vencendo-se a primeira 
em15.09.00 e a última em 16.06.2003, garantia: aval dos diretores. 

 
 

- 9.380
  
Bradesco S.A.  
  
Atualizado segundo a TJLP e juros de 9,50%aa., sendo juros cobrados 
trimestralmente e amortizado mensalmente, vencendo-se a primeira em 
15.09.00 e a última em 16.06.2003, garantia: aval dos diretores. 

 
 

- 13.449
  
Banco Coml. Uruguai  

  
Financiamento em CDI, com taxa de juros anual de 6,80% aa. Juros pagos 
trimestralmente  vencendo-se a primeira em 27.09.01 e a última em 
27.06.2004; garantia: aval dos diretores 

 
 

1.486.752 3.528.064
  
W.Schlafhorst AG.  

  
Financiamento direto com o Fornecedor – atualizado pelo EURO e juros 
de 5,848 % aa.  Juros e principal são cobrados semestralmente, vencendo-
se a primeira em 11.05.01 e a última em  11.11.2005; garantia: aval 
bancário 

 

 372.596 346.240
  
 Banco Comercial do Uruguai  

  
Atualizado a taxa de 12,5% aa. atualizado pela variação cambial do dólar 
dos Estados Unidos, vencendo-se as parcelas dos juros e o principal 
semestralmente, sendo a primeira em 27/04/2000 e a última em 
29/04/2003; garantia: aval bancário 

 
 
 

- 1.740.300
  
Banco Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina  
  
    Atualizado segundo variação TJLP e juros de 5,5% a.a., cobrados  

trimestralmente. As parcelas e juros são cobradas mensalmente, vencendo-se a 
primeira em  16.08.99 e a última em 15.07.2003; garantia: aval bancário. 

 
 

- 22.133
  
Banco Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina 
 

 

    Atualizado segundo variação UMBNDES e juros de 5,5% a.a., cobrados 
trimestralmente. As parcelas e juros são cobradas mensalmente, vencendo-se a 
primeira em  15.06.98 e a última em 15.07.2003; garantia: aval bancário. 

 

546.039
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 CONTROLADORA E 
CONSOLIDADO 

  
 2002 2001
Banco BNL do Brasil S/A 
 

 

    Financiamento Máquina “Jigger” – Atualizado pelo dólar e juros de 6,16% 
a.a., cobrados semestralmente, vencendo-se a primeira em  10.09.2001 e a 
última em 26.02.2004; garantia: aval bancário. 

   
Banco BNL do Brasil S/A 
 
     Financiamento Máquinas “Teares Sulzer”- Atualizado pelo Dólar e juros 

de 6,43% aa., cobrados semestralmente, vencendo-se a primeira em 
21/08/2001 e a última em 06/02/2004. Garantia: aval bancário. 

 
Banco Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina                              
 
    Financiamento de algodão, atualizado segundo TJLP juros de 9% aa., 

vencimento 15/09/2002 - 15/05/2003 e 15/01/2004. 
      
Banco Safra                              
 
    Financiamento em CDI, juros de 0,5 % aa pagto mensal com vcto final em 

dezembro /2004. 
 
 
TOTAIS 

 
 

65.931 
 
 
 
 
 

216.677 
 
 
 

2.416.110 
 
 
 
 
 

1.689.421 
 
 

6.247.487 

115.522

                        

426.890

-

-

6.768.376  
 
8) INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 
 Conforme estabelece a instrução CVM n0 235/95, informamos abaixo o valor contábil dos Instrumentos 

Financeiros: 
 

A T I V O 
 

 CONTROLADORA CONSOLIDADO
  
Disponibilidades 141.407 153.178
Aplicações Financeiras 6.008.031 6.008.031
Investimentos em Controlada e Coligada 1.999.943 488.465
Investimentos – Outras 332.567 332.567
  
TOTAL 8.481.948 6.982.240 
  
P A S S I V O  
  
Financiamentos de Curto Prazo 28.165.343 28.165.343
Financiamentos a Longo Prazo 6.247.487 6.247.487
Débitos em Controlada E Coligada - C.P. 487.263 -
  
TOTAL 34.900.093 34.412.830

 
O valor contábil dos ativos e passivos financeiros acima correspondem substancialmente ao seu valor 
estimado de mercado. 
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Quanto ao investimento em controlada e coligada, nenhuma delas possui negociação em Bolsa de Valores.  
 
Derivativos Financeiros 
 
A Companhia não atua nos mercados de derivativos, bem como não possui instrumentos financeiros que não 
estejam reconhecidos no seu balanço patrimonial. 

 
9) EMPRESA CONTROLADA  
 

a) Participação em controlada  
 
 Quantidade de Cotas Porcentagem de No  Patrimônio  Participação 
 Possuídas Participação Líquido  no Resultado 
 ----------------------------------- ----------------------- ----------------------------- --------------------------
 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 
 -------- -------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
Lojas Renaux Ltda. 226.999.998 226.999.998 99,99 99,99 1.494.391 1.403.629 90.753 147.851 
Ágio na aquisição - - - - 505.560 535.334 - - 
    ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1.999.951 1.938.963 90.753 147.851 

 
O ágio na aquisição da controlada Lojas Renaux Ltda., vem sendo amortizado em função da 
depreciação dos bens do ativo imobilizado que o originaram. 

 
b) Saldos e transações em controlada 

 
As demonstrações contábeis  incluem os seguintes saldos e transações com empresas controlada e 
coligada. 

 
 Direitos Obrigações 
 --------------------- -------------------------------- 
 2002 2001 2002 2001 
     
Lojas Renaux Ltda. - - 487.263 385.055 
     

 
 Receitas Despesas 
 --------------------------- ----------------------------- 
 2002 2001 2002 2001 
     
Lojas Renaux Ltda. - - 960.000 960.000 
 -------- ------------ ------------ --------- 
TOTAIS - - 960.000 960.000 

 
 

As transações com Lojas Renaux Ltda., referem-se à prestação de serviços a preço e em condições de 
mercado que lhe permitam adequada rentabilidade. 

 
10) PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 

O capital social subscrito e integralizado de R$ 12.000.000 é dividido em 5.724.747 ações ordinárias e 
11.011.914 preferenciais sem valor nominal. As ações preferenciais, sem direito a voto, gozam de 
prioridade na distribuição de dividendos não cumulativos de 8% a.a. sobre o capital, havendo lucro 
partilhável. 
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Conforme deliberação da AGE de 31.10.2002, foi eliminada parte da participação da Fábrica de 
Tecidos Carlos Renaux S.A. na Têxtil Renaux S.A. com o objetivo da eliminação da participação 
recíproca. Em decorrência foram canceladas 437.566 ações preferenciais. 
 
O valor patrimonial por ação em 31 de dezembro de 2002 é de R$ 0,24 (R$ 1,66 em 31 de dezembro de 
2001). 

 
A composição das reservas de capital e de lucros é como segue: 

  
RESERVAS DE CAPITAL  
Reserva de Ágio.................................................................. 297.246 
Reserva de Investimentos Incentivados.............................. 2.957.566 
 ---------------- 
 3.254.812 
RESERVAS DE LUCROS  
Reserva Legal ...................................................................... 2.393.392 
Reserva Especial ................................................................ 1.893.650 
Reserva para Investimentos ............................................... 3.242.748 
 --------------- 
 7.529.790 

 
11) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
  

A provisão para o imposto de renda foi constituído a razão de 15% sobre o lucro tributável, e adicional 
de 10%, quando aplicável, conforme estabelece a legislação vigente. 

 
A provisão para a contribuição social foi constituída a razão de 8% sobre o lucro tributável, e adicional 
de 1%, conforme estabelece a legislação vigente.  
 

12) AJUSTE DE ATIVOS E PASSIVOS EM MOEDA ESTRANGEIRA - DELIBERAÇÕES CVM 
404 E 409/ 2001 

 
A Companhia registrou no resultado do exercício anterior o montante de R$ 6.004 mil, de variações 
cambiais decorrentes dos ajustes de ativos e passivos em moeda estrangeira, em virtude de alteração na 
taxa de câmbio. 
 
A amortização está sendo efetuada  proporcionalmente ao vencimento das prestações e não ultrapassa o 
período de 04 anos. O saldo a amortizar alcança o montante de R$ 1.802 mil.  

 
13) CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
   

Em 31 de dezembro de 2002, a Companhia tem reconhecido o crédito fiscal de imposto de renda e 
contribuição social sobre o lucro líquido atribuíveis a prejuízos compensáveis (base negativa, no caso 
da contribuição social sobre o lucro líquido) e diferenças intertemporais, apurados de conformidade 
com o pronunciamento do IBRACON, aprovado pela Deliberação nº 273 e 371 da CVM – Comissão de 
Valores Mobiliários, de 28 de agosto de 1998 e 27 de junho de 2002, no pressuposto de sua realização 
futura. Nesse sentido, encontra-se registrado no ativo realizável a longo prazo o montante de R$ 
12.149.321 a esse título. O  resultado do período sofreu um aumento no montante de R$ 1.073.305 
decorrente do saldo de Prejuízos Compensáveis e de Base Negativa da Contribuição Social. 
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A administração da Companhia com base em estudo técnico de expectativa de rentabilidade futura 
elaborado por empresa especializada, entende que esse crédito será realizado da seguinte forma 
(realização a valor presente): 

 
     
                                   (em Reais Mil) 

ANO IMPOSTO DE 
RENDA 

CONTRIB. 
SOCIAL 

2003 0 0 
2004 222 80 
2005 398 143 
2006 576 208 
2007 795 286 
2008 1.000 360 
2009 1.202 432 
2010 1.425 513 
2011 1.674 603 
2012 1.949 283 

  
Total 9.241 2.908 

 
  
 Os impostos foram calculados às alíquotas estabelecidas pela legislação tributária vigente, sendo 15% 

mais adicional de 10% para o imposto de renda e 9% para a contribuição social. 
 
 O ativo fiscal diferido não reconhecido é de R$ 3.695 mil a título de imposto de renda e de R$ 1.335 

mil a título contribuição social. 
 
 
14) COBERTURA DE SEGUROS 
 

Os valores são determinados e contratados com bases técnicas, que se estimam suficientes para 
cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens do ativo permanente e estoques. 

  
As principais coberturas são as seguintes: 

 
MODALIDADE OBJETO  R$ 
   
Incêncio/raio/explosão Imobilizado e Estoques 40.000.000 
Lucro Liqu./desp. fixas/Instal. Novo local Diversos 8.000.000 
Danos Elétricos Instalações 500.000 
Impacto de Veículos Veículos 200.000 
Vendaval Instalações e Construções 7.000.000 
Queda de Aeronaves Instalações e Construções 50.000 
Incêncio/raio/explosão Equiptos Eletrônicos                 

200.000 
  ---------------- 
  55.950.000 
  ========== 
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
Submetemos a apreciação dos senhores acionistas as demonstrações contábeis e notas explicativas para o ano 

findo em 31 de dezembro de 2002.  

 

O resultado do exercício apresentou prejuízo de R$ 24 milhões decorrente da impossibilidade, durante o 

exercício de 2002, de repasse dos necessários aumentos ao mercado na mesma  velocidade da evolução dos 

nossos custos.  As causas determinantes foram a variação cambial dos contratos de financiamento em moeda 

estrangeira, a elevação dos preços dos insumos atrelados direta ou indiretamente a moeda norte americana e a 

elevação dos preços administrados pelo governo, como é o caso da energia elétrica. A principal matéria prima 

(Algodão), por exemplo, acumula alta de mais de 100%, aliado ao fato da falta de linhas de crédito para 

financiamentos, provocando a necessidade de maior capital de giro.   

 

Todavia, ainda no final de 2002, a Companhia realizou um árduo trabalho de reposicionamento dos seus preços 

tanto na linha de tecidos como na de fios, além de iniciar a substituição de matérias primas e insumos 

importados por similares nacionais, o que tem provocado substancial queda nos custos. 

 

Apesar dessas dificuldades, no exercício ainda foram realizados investimentos na ordem de R$ 1,4 milhões para 

melhorias das máquinas e equipamentos objetivando minimizar operações que são refletidas nos custos e 

redução da mão de obra (de 697 em 31 de dezembro de 2001 para 649 em 31 de dezembro de 2002). 

 

Desta forma será possível retomar e ampliar os níveis de lucratividade verificados no passado. 

 

A todos que contribuíram  para a superação das dificuldades encontradas ao longo de 2002 o nosso 

agradecimento e, de maneira toda especial, aos nossos colaboradores, clientes e fornecedores pela sua dedicação 

e empenho. 

 

 

Brusque (SC), 03 de fevereiro de 2003. 

 

 

A ADMINISTRAÇÃO 
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)



 

 
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

 
Ilmos. Srs. 

Diretores e Acionistas da 

TÊXTIL RENAUX S.A. 
 
(1) Examinamos o balanço patrimonial da TÊXTIL RENAUX S.A., e o balanço patrimonial 

consolidado dessa empresa e sua controlada levantados em 31 de dezembro de 2003, e as 

respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e 

aplicações de recursos correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a 

responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre 

essas demonstrações contábeis. 

 

(2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: (a) o 

planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e o sistema 

contábil e de controles internos da empresa; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos 

registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e 

das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da empresa, bem como da 

apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

 

(3) Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no primeiro parágrafo, lidas em conjunto com 

as notas explicativas, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 

patrimonial e financeira da TÊXTIL RENAUX S.A., e dessa empresa e sua controlada em 31 de 

dezembro de 2003, o resultado de suas operações, as mutações do seu patrimônio líquido e as origens e 

aplicações de seus recursos referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil e normas emanadas pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários. 

 

(4) As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2002, apresentadas para 

fins comparativos, foram por nós examinadas conforme parecer emitido em 04 de fevereiro de 2003. 
 
Joinville, 04 de fevereiro de 2004. 
 
NEREU ANTÔNIO MARTINELLI         ALFREDO HIRATA 
Contador CRC (SC) nº 0011.591/O-8                   Contador CRC(SC) nº 0018.835/O-7 
 
 
 

MARTINELLI Auditores 
                          CRC(SC) nº 001.132/O-9 
 
 
A member of  
 
 
 
                    Jeffreys Henry International 
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TÊXTIL RENAUX S.A. 
 

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

 
(Em Reais) 

 
A T I V O 

 
 

 CONTROLADORA CONSOLIDADO 
     
 2003 2002 2003 2002 
CIRCULANTE    

    
Caixa e Bancos 389.033         141.407 393.265 153.178 
Títulos Vinculados ao Mercado Aberto 68.209 6.008.031           68.209 6.008.031 
Duplicatas a Receber de Clientes 14.385.483 12.740.990 14.385.483 12.740.990 
Títulos Descontados (12.223.668)       -  (12.223.668)        - 
Provisão para Devedores Duvidosos (1.250.456) (587.863) (1.250.456) (587.863) 
Estoques 11.485.973 11.022.823 11.485.973 11.022.823 
Impostos a Recuperar 6.647.313 7.865.040 6.648.367 8.011.307 
Outras Contas a Receber 1.894.896 1.678.421 2.026.656 1.687.550 

 --------------- --------------- --------------- --------------- 
 21.396.783 38.868.849 21.533.829 39.036.016 
    
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO    

    
Depósitos Judiciais e Outros 9.205.491 5.153.969 10.649.645 5.589.445 
Crédito com Controlada 410.676 - - - 
Créditos Tributários 17.724.288 12.149.321 17.724.288 12.149.321 
 -------------- -------------- --------------- -------------- 

 27.340.455 17.303.290 28.373.933 17.738.766 
    
PERMANENTE    

Investimentos -    
Participações em Controlada e Coligada 2.404.164 1.999.943 475.786 488.465 
Outras Participações 307.698 332.567 307.698 332.567 

    
 2.711.862 2.332.510 783.484 821.032 

    
Imobilizado  23.410.069 23.422.679 24.303.995 23.974.716 

  Diferido                    - 1.802.136        - 1.802.136 
 -------------- -------------- --------------- -------------- 
 26.121.931 27.557.325 25.087.479 26.597.884 
    
    
TOTAL DO ATIVO 74.859.169 83.729.464    74.995.241   83.372.666 
 
 
“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”. 
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TÊXTIL RENAUX S.A. 
 

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

 
(Em Reais) 

 
P A S S I V O 

 
 CONTROLADORA CONSOLIDADO 
   

 2003 2002 2003 2002
CIRCULANTE  

  
Fornecedores Nacionais 11.328.632 12.829.281 11.328.632 12.829.281
Fornecedores Exterior - Matéria Prima - 17.047.374 - 17.047.374
Instituições Financeiras           7.217.459 28.165.343 7.217.459 28.165.343
Empresas Controladas e Coligadas - 487.263 - -
Impostos Diversos a Pagar 1.543.396       993.130 1.551.104 1.031.212
Salários e Encargos Sociais           2.388.478 785.939 2.513.821 867.080
Comissões a Pagar 668.887 691.049 668.887 691.049
Dividendos a Pagar 3.296 4.094 3.296 4.094
Participações Estatutárias - - - 10.160
Outras Exigibilidades 378.354 338.833 381.182 339.764
 --------------- --------------- -------------- ---------------
 23.528.502 61.342.306 23.664.381    60.985.357 
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  
  
Instituições Financeiras 
Empréstimos Pessoa Física 

25.714.163
2.751.515

6.247.487 
- 

25.715.163
2.751.515

6.247.487
-

Prodec 12.830.992 10.873.467 12.830.992 10.873.467
Impostos a Recolher 7.002.821 1.291.704      7.002.821 1.291.704
 --------------- --------------- --------------- ---------------
 48.299.491 18.412.658 48.299.491 18.412.658
  
PARTICIPAÇÃO DE MINORITÁRIOS - - 193 151
  
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:  
  
Capital Social 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000
Correção Monetária do Capital 5.284.641 5.284.641 5.284.641 5.284.641
Capital Realizado Atualizado 17.284.641 17.284.641 17.284.641 17.284.641
Reservas de Capital - 3.254.812 - 3.254.812
Reservas de Lucros - 7.529.790 - 7.529.790
Reserva de Reavaliação 2.628.191                    - 2.628.191 -
Prejuízos Acumulados (16.881.656)   (24.094.743) (16.881.656) (24.094.743)
 --------------- --------------- --------------- ---------------
 3.031.176 3.974.500 3.031.176      3.974.500 
  
TOTAL DO PASSIVO 74.859.169 83.729.464 74.995.241 83.372.666
 
 
“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”. 
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TÊXTIL RENAUX S.A. 
 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DOS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO  

 
 (Em Reais) 

 
 Controladora Consolidado 
  
 2003 2002 2003 2002 
  
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 94.809.483 96.815.100 94.809.483 96.815.100 

Deduções de Vendas (14.612.435) (17.326.942) (14.656.823) (17.365.239) 
  
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 80.197.048 79.488.158 80.152.660 79.449.861 

Custo das Vendas e Serviços (64.133.083) (69.296.325) (64.133.083) (69.296.325) 
  
LUCRO BRUTO 16.063.965 10.191.833 16.019.577 10.153.536 
  
Despesas Operacionais  

Despesas com Vendas (5.954.913) (6.320.464) (5.458.393) (5.771.973) 
Gerais e Administrativas (2.855.781) (4.395.040) (2.983.307) (4.552.585) 
Honorários dos Administradores (897.957) (864.078) (1.175.083) (1.105.843) 
Depreciação (2.987.128) (3.543.423) (3.025.214) (3.582.560) 
Parcela da Depreciação Apropriada ao Custo 2.957.354 3.304.320 2.957.354 3.304.320 
Despesas Financeiras (16.447.752) (28.213.198) (16.456.865) (28.214.487) 
Receitas Financeiras 1.935.842 3.722.056 2.012.088 3.789.162 
Outras Receitas Operacionais 359.157 3.478 359.157               3.478
Outras Despesas Operacionais (2.864.873) - (2.892.758)  

 -------------- -------------- ---------------- -------------- 
 (26.756.051) (36.306.349) (26.663.021) (36.130.488) 
  
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA   
PATRIMONIAL 

 
54.059 90.753 -

 
- 

  
RESULTADO OPERACIONAL (10.638.027) (26.023.763) (10.643.444) (25.976.952) 
Resultado Não Operacional        902.819 (86.609) 902.819 (86.609) 
  
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/ 
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL 
E PARTICIPAÇÕES (9.735.208) (26.110.372) (9.740.625)

 
 

(26.063.561) 
Crédito Tributário Diferido 5.574.967 1.073.305       5.574.967  1.073.305 
Provisão para Imposto de Renda 426.534 699.238         419.238 676.938 
Provisão para Contribuição Social 162.192 243.086          157.815 228.744 
Participações dos Administradores - -               - (10.160) 
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (3.571.515) (24.094.743) (3.588.605) (24.094.734) 
Participações dos Minoritários (4) (9) 
  
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (3.571.515) (24.094.743) (3.588.609) (24.094.743) 
  
Resultado Líquido por Ação  (0,21) (1,44)   
 
“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”. 
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TÊXTIL RENAUX S.A. 

 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
 

 (Em Reais) 
 

 Capital Correção  
 Social Monetária Reservas Reserva de Reservas Lucros  
 Realizado do Capital de Capital Reavaliação de Lucros Acumulados Total 

        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001 12.000.000 5.284.641 3.254.812 - 7.919.880 - 28.459.333 
        
Resultado Líquido do Exercício      (24.094.743) (24.094.743) 
Cancelamento de 437.566 ações     (390.090) - (390.090) 
        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002 12.000.000 5.284.641 3.254.812 - 7.529.790 (24.094,743) 3.974.500 
        
Amortização de Reservas – AGE/O 08/04/2003      (3.254.812)  (7.529.790) 10.784.602 - 
Reavaliação de Terrenos    2.628.191   2.628.191 
Resultado Líquido do Exercício      (3.571.515) (3.571.515) 
        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 12.000.000 5.284.641 - 2.628.191 - (16.881.656) 3.031.176 

 
 
“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”. 
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TÊXTIL RENAUX S.A. 
 

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE  
RECURSOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO  

 
(Em Reais) 

 
 CONTROLADORA CONSOLIDADO 

     
 2003 2002 2003 2002 
    
ORIGENS DE RECURSOS:    

Das Operações Sociais     
Resultado Líquido do Exercício (3.571.515) (24.094.743) (3.588.609) (24.094.743) 

      Participação de Minoritários - - 4 9 
    
Itens que não afetam o Capital Circulante:    

Depreciações e Amortizações 3.155.571 6.507.870 3.193.656 6.547.000 
Equivalência Patrimonial (54.059) (90.752) - - 
Custo da Baixa do Diferido 1.802.136 - 1.802.136 - 
Alienação de Bens do Imobilizado        343.604 23.211 343.604 23.211 
Baixa de Investimentos          24.869 82.289 24.869           82.289 
Amortização da Reserva de Ágio 29.774 29.774 29.774 29.774 

    
Reserva de Reavaliação 2.628.191 - 3.008.166 - 
Transf. de Empréstimo de Curto p/ Longo 30.624.975 30.624.975  
Aplicações em Incentivos Fiscais - - - (955) 

    
De Terceiros     

Aumento do Exigível a Longo Prazo 9.334.020 2.203.580 9.334.020 2.203.580 
Redução do Realizável a Longo Prazo 3.692.827        - 4.618.561      - 

 --------------- --------------- --------------- --------------- 
TOTAL DAS ORIGENS 48.010.393 (15.338.771) 49.391.156 (15.209.835) 
 --------------- --------------- --------------- --------------- 
APLICAÇÕES DOS RECURSOS:    

Adições ao Ativo Permanente :    
Investimento 379.937         - 379.937 - 
Imobilizado 3.486.566 1.466.896 3.866.541 1.466.896 

Transf. de Empréstimos e Financiamentos do    
Longo Prazo p/o Curto Prazo 9.343.581 - 9.343.581 - 
Redução do Exigível a Longo Prazo        728.581 - 728.581 - 
Adições ao Realizável a Longo Prazo 13.729.990 1.309.073 15.253.728 1.323.406 

 --------------- -------------- -------------- -------------- 
TOTAL DAS APLICAÇÕES 27.668.655 2.775.969 29.572.368 2.790.302 
 --------------- -------------- -------------- -------------- 
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL 
CIRCULANTE 20.341.738   (18.114.740) 19.818.788 (18.000.137) 
    
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO NO 
CAPITAL CIRCULANTE: 

   

Capital Circulante no Início do Exercício (22.473.457) (4.358.717) (21.949.341) (3.949.204) 
Capital Circulante no Final do Exercício (2.131.719) (22.473.457) (2.130.553) (21.949.341) 

 --------------- -------------- -------------- -------------- 
 20.341.738 (18.114.740) 19.818.788 (18.000.137) 

 
“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”.
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TÊXTIL RENAUX S.A. 
 

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 

 
(Em Reais) 

 
1) CONTEXTO OPERACIONAL 
 
 A Companhia atua preponderantemente no ramo têxtil, principalmente na produção de tecidos de algodão e 

fios, contando, para tanto, com a atuação de empresa ligada, principalmente na distribuição dos produtos 
fabricados. 

 
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
 Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira, em 

consonância com a Lei  nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e Instrução  CVM nº 248 e  parecer da 
orientação  nº 29, de 29 de março e 11 de abril de 1996, respectivamente. 

 
3) SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
 As demonstrações contábeis foram elaboradas observando as seguintes principais práticas contábeis: 
 

a) Títulos Vinculados ao Mercado Aberto - Estão demonstrados ao preço de custo, acrescidos dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço; 

 
b) Créditos e Obrigações Prefixados com Vencimentos Futuros - Foram demonstrados a valor de 

realização, atualizados “pró-rata temporis” quando aplicável; 
 
c) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - É constituída sobre todos os créditos que 

envolvem riscos e em montante suficiente para cobertura de possíveis perdas; 
 
d) Estoques - Avaliados ao custo médio de aquisição ou produção, ou pelo valor de mercado, dos dois o 

menor; 
 
e) Investimentos - O investimento  relevante  em empresa controlada está registrado pelo método de 

equivalência patrimonial, eliminado-se os lucros não realizados na data do balanço. Os demais são 
registrados ao custo corrigido monetariamente até 31.12.95; 

 
f) Imobilizado - Está registrado ao custo corrigido monetariamente até 31.12.95. A depreciação é 

calculada pelo método linear com base na estimativa de vida útil dos bens, determinada ao 
pressuposto de um turno normal de operações e aumentada proporcionalmente quando os bens são 
utilizados por mais de um turno. As taxas de depreciações anuais utilizadas são as seguintes: 
construções - 4%, máquinas e equipamentos - 20%, veículos - 20%, equipamentos e instalações para 
escritório - 10% e ferramentas e utensílios - 10%; 

 
g) Empréstimos e Financiamentos – Estão registrados pelos valores originais de captação, atualizados 

pelos indexadores pactuados contratualmente; 
 

h) Resultado – O resultado é apurado pelo regime de competência, sendo todos os ativos e passivos 
indexados atualizados “pró-rata temporis”. 
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4) DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS 
 

Os critérios adotados na consolidação são aqueles previstos na Lei nº 6.404/76 e Instrução CVM nº 247/96, 
dos  quais destacamos o seguinte: 

 
a. eliminação dos saldos das contas ativas e passivas decorrentes das transações com a sociedade 

incluída na consolidação; 
 
b. eliminação do investimento na sociedade controlada na proporção de seu respectivo patrimônio; 
 
c. eliminação das receitas e das despesas decorrentes de negócios com a sociedade incluída na 

consolidação; 
 
d. destaque da participação dos minoritários. 

 
5) ESTOQUES 
 

São representados por: 
 

 CONTROLADORA CONSOLIDADO 
     
 2003 2002 2003 2002 
     
Produtos Acabados 3.366.524 2.751.694 3.366.524 2.751.694 
Produtos Em Elaboração 2.937.292 2.288.186 2.937.292 2.288.186 
Matérias Primas e Merc. para Revenda 2.957.656 3.341.474 2.957.656 3.341.474 
Materiais de Manutenção e Outros 2.224.501 2.594.186 2.224.501 2.594.186 
Importação em Andamento     -          47.283     - 47.283 
     
 11.485.973 11.022.823 11.485.973 11.022.823 

 
6) CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
   

Em 31 de dezembro de 2003, a Companhia tem reconhecido o crédito fiscal de imposto de renda e 
contribuição social sobre o lucro líquido atribuíveis a prejuízos compensáveis (base negativa, no caso 
da contribuição social sobre o lucro líquido) e diferenças intertemporais, apurados de conformidade 
com o pronunciamento do IBRACON, aprovado pela Deliberação nº 273 e 371 da CVM – Comissão de 
Valores Mobiliários, de 28 de agosto de 1998 e 27 de junho de 2002, no pressuposto de sua realização 
futura. Nesse sentido, encontra-se registrado no ativo realizável a longo prazo o montante de R$ 
17.724.288 a esse título. O  resultado do período sofreu um aumento no montante de R$ 5.574.967 
decorrente do saldo de Prejuízos Compensáveis e de Base Negativa da Contribuição Social. 
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A administração da Companhia com base em estudo técnico de expectativa de rentabilidade futura 
elaborado por empresa especializada, entende que esse crédito será realizado da seguinte forma 
(realização a valor presente): 

     
                                   (em Reais Mil) 

ANO IMPOSTO DE 
RENDA 

CONTRIB. 
SOCIAL 

2003 0 0 
2004 91 33 
2005 469 169 
2006 730 262 
2007 1.058 381 
2008 1.409 507 
2009 1.596 574 
2010 1.725 621 
2011 1.850 667 
2012 1.986 715 
2013 2.112 770 

  
Total 13.026 4.699 

  
 Os impostos foram calculados às alíquotas estabelecidas pela legislação tributária vigente, sendo 15% 

mais adicional de 10% para o imposto de renda e 9% para a contribuição social. 
 
 O ativo fiscal diferido não reconhecido é de R$ 333 mil a título de imposto de renda. 
 
7) IMOBILIZADO 
 
 É composto como segue: 
 

 CONTROLADORA CONSOLIDADO 
   
 2003 2002 2003 2002 
     
Terrenos 477.428 554.818        491.065 568.455 
Reavaliação Terrenos 
Construções 

2.248.254 
11.955.656 

- 
11.955.656 

2.628.229 
12.700.015 

- 
12.700.015 

Equipamentos e Instalações Industriais 62.424.193 61.678.926 62.424.193 61.678.926 
Equipamentos e Instalações p/ Escritório 3.272.749 3.247.182 3.409.187 3.383.620 
Outros 7.033.643 6.832.380 7.033.643 6.832.380 
     
 87.411.923 84.268.962 88.686.332 85.163.396 
     
Depreciação Acumulada (64.001.854) (60.846.283) (64.382.337) (61.188.680) 
     
 23.410.069 23.422.679 24.303.995 23.974.716 

  
Parte do ativo imobilizado está onerado por empréstimos, por valores atribuídos que totalizam R$ 
658.102,99 em 31 de dezembro de 2003. 
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8) INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CURTO E LONGO PRAZO 
 
 Curto Prazo Longo Prazo 
Bradesco S.A.   

   
   Financiamento, atualizado em CDI, mais juros de 5% aa. 
   Com  último vencimento em 02/06/07. Garantia  
   Aval e alienação de máquinas. 

                 
                 

683.200 

 
 

2.618.655 
   
Badesc   
   
  Financiamento atualizado segundo TJLP, juros de 14% aa., 
amortização do principal mensal vencendo-se a última em 25/09/07. 
Garantia – aval e hipoteca imóvel. 

 
 

- 

 
 

6.159.115 
   
Banco BNL do Brasil S/A   
   
  Financiamento máquina “Jigger” atualizado em dólar e juros de 6,16% 
aa., amortizados semestralmente, vencendo-se a última em 10/09/01 e a 
última em 26/02/04. Garantia aval bancário e alienação de máquinas. 

 
 

110.380 

 
 

- 
   
Banco BNL do Brasil S/A   

   
  Financiamento teares “Sulzer”, atualizado em dólar e juros 6,43,% aa., 
amortizados semestralmente, vencendo-se a última em 06/02/2004. 
Garantia aval e alienação de máquinas. 

 
                 

178.634 

 
 

- 
   
Bic Banco S/A   

   
Financiamento atualizado pelo EURO e juros de 5,848 % aa.,  juros e 
principal são amortizados semestralmente, vencendo-se a última em  
11/11/05. Garantia aval bancário e alienação de máquinas 

 
                 

246.588 

 
 

122.501 
   
   
 Banco Comercial do Uruguai   

   
Financiamento pela variação dólar Americano mais  juros de 12,5% 
aa., com último vencimento em 30/05/08. Garantia aval e hipoteca de 
imóveis. 

 
                 

541.715 

 
 

1.625.175 
   
Banco Sudameris do Brasil S/A   
   
    Financiamento atualizado em CDI mais juros de 12,68% aa., com 

último vencimento em 23/12/06. Garantia aval e alienação de 
máquinas. 

                  
                 

1.564.013 

 
 

2.983.544 
   
Banco BNL do Brasil S/A 
 

  

   Financiamento atualizado em CDI mais juros de 0,140575% aa., com 
último vencimento em 27/03/06. Garantia aval e alienação fiduciária 
de máquinas. 

                 
                 

186.919 

 
 

416.086 
  
Banco Comercial do Uruguai 
 

 

  Financiamento atualizado em CDI mais juros de 12,685% aa., com 
último vencimento 27/11/05. Garantia aval e hipoteca de imóveis. 1.025.466

 
3.711.287 
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 Curto Prazo Longo Prazo 
 
Banco do Brasil S/A 
 
  Financiamento atualizado pela TR mais juros, com último vencimento  

em 03/07. Garantia aval e penhor mercantil. 
 
Banco ABN AMRO Real                              
 

    Financiamento atualizado em CDI mais juros de 4% aa., com   
    Último vencimento  em 14/10/06. Garantia aval e penhor mercantil. 
      
HSBC Bank Brasil S/A                              
 
  Financiamento atualizado em CDI, mais juros fixos, com último 

vencimento 16/05/06. Garantia aval e alienação fiduciária de 
máquinas  

 
HSCB Bank Brasil S/A 
 
  Financiamento CDI mais juros. Vencendo-se a última em 16/07/06. 

Garantia aval e alienação fiduciária. 
 
TOTAIS 

657.045

837.012

668.517

 

517.970
 

7.217.459

 
 
 
 

3.548.857 
 

                        
 
 

2.301.782 
 
 
 
 
 

906.463 
 
 
 
 

1.320.698 
 

25.714.163 
 
9) INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 
 Conforme estabelece a instrução CVM n0 235/95, informamos abaixo o valor contábil dos Instrumentos 

Financeiros: 
 

A T I V O 
 

 CONTROLADORA CONSOLIDADO
  
Disponibilidades 389.033 393.265
Aplicações Financeiras 68.209 68.209
Investimentos em Controlada e Coligada 2.404.164 475.786
Investimentos – Outras 307.698 307.698
  
TOTAL 3.169.104 1.244.958 
  
P A S S I V O  
  
Financiamentos de Curto Prazo 7.217.459 7.217.459
Financiamentos a Longo Prazo 25.714.163 25.714.163
  
TOTAL 32.931.622 32.931.622

 
O valor contábil dos ativos e passivos financeiros acima correspondem substancialmente ao seu valor 
estimado de mercado. 
 

203



 

Quanto ao investimento em controlada e coligada, nenhuma delas possui negociação em Bolsa de Valores.  
 
Derivativos Financeiros 
 
A Companhia não atua nos mercados de derivativos, bem como não possui instrumentos financeiros que não 
estejam reconhecidos no seu balanço patrimonial. 

 
 
10) EMPRESA CONTROLADA  
 

a) Participação em controlada  
 
 Quantidade de Cotas Porcentagem de No  Patrimônio  Participação 
 Possuídas Participação Líquido  no Resultado 
 ---------------------------------- ----------------------- ----------------------------- --------------------------
 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 
 -------- -------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
Lojas Renaux Ltda. 226.999.998 226.999.998 99,99 99,99 1.928.378 1.494.383 54.059 90.753 
Ágio na aquisição - - - - 475.786 505.560 - - 
     ------------ ------------ ------------ ------------ 
     2.404.164 1.999.943 54.059 90.753 

 
O ágio na aquisição da controlada Lojas Renaux Ltda. vem sendo amortizado em função da depreciação 
dos bens do ativo imobilizado que o originaram. 

 
 

b) Saldos e transações em controlada 
 
As demonstrações contábeis incluem os seguintes saldos e transações com empresas controlada e 
coligada. 

 
 Direitos Obrigações 
 --------------------- -------------------------------- 
 2003 

 
2002 2003 2002 

     
Lojas Renaux Ltda. 410.677 -    - 487.263 
     

 
 Receitas Despesas 
 --------------------------- ----------------------------- 
 2003 2002 2003 2002 
     
Lojas Renaux Ltda. - - 885.000 960.000 
 -------- ------------ ------------ --------- 
TOTAIS - - 885.000 960.000 

 
 

As transações com Lojas Renaux Ltda. referem-se a prestação de serviços a preço e em condições de 
mercado que lhe permitam adequada rentabilidade. 
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11) PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 

O capital social subscrito e integralizado de R$ 12.000.000 é dividido em 5.724.747 ações ordinárias e 
11.011.914 preferenciais sem valor nominal. As ações preferenciais, sem direito a voto, gozam de 
prioridade na distribuição de dividendos não cumulativos de 8% a.a. sobre o capital, havendo lucro 
partilhável. 
 
O valor patrimonial por ação em 31 de dezembro de 2003 é de R$ 0,15 (R$ 0,24 em 31 de dezembro de 
2002). 

12) AJUSTE DE ATIVOS E PASSIVOS EM MOEDA ESTRANGEIRA - DELIBERAÇÕES CVM 
404 E 409/ 2001 

 
A Companhia registrou em exercícios anteriores o montante de R$ 6.004 mil, de variações cambiais 
decorrentes dos ajustes de ativos e passivos em moeda estrangeira, em virtude de alteração na taxa de 
câmbio. 
 
A amortização foi efetuada proporcionalmente ao vencimento das prestações, sendo, neste exercício, 
amortizado o montante de R$ 1.802 mil.  

 
13) COBERTURA DE SEGUROS 
 

Os valores são determinados e contratados com bases técnicas, que se estimam suficientes para 
cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens do ativo permanente e estoques. 

  
As principais coberturas são as seguintes: 

 
MODALIDADE OBJETO  R$ 
   
Incêncio/raio/explosão Imobilizado e Estoques 40.000.000 
Lucro Liqu./desp. fixas/Instal. Novo local Diversos 8.000.000 
Danos Elétricos Instalações 500.000 
Vendaval Instalações e Construções 7.000.000 
Queda de Aeronaves Instalações e Construções 50.000 
  ---------------- 
  55.550.000 
  ========== 
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 

Senhores Acionistas: 
 
Submetemos à apreciação dos senhores acionistas as demonstrações financeiras e notas explicativas para o ano 
findo em 31 de dezembro de 2003. 
 
Em função dos impactos econômicos e financeiros advindos dos últimos anos, a empresa reestruturou sua dívida 
de curto prazo e no segundo semestre retomou o caminho da lucratividade. 
Algumas medidas implementadas: 

a) Industrialização de fios para terceiros, que possibilitou trabalhar com a capacidade total; 
b) Desenvolvimento de novos produtos com maior valor agregado; 
c) Reestruturação de todo o sistema de vendas; 
d) Desenvolvimento de uma nova logomarca – A identidade visual de uma empresa é um dos seus 

principais patrimônios. É por meio dela que uma instituição apresenta seus valores, sua filosofia, sua 
postura profissional, tornando-se visível e reconhecida pelo público; 

e) Alongamento do perfil da dívida junto a instituições financeiras; 
 
VENDAS: 
 

Vendas de Tecidos e Fios em Reais (Mil)

30.238

46.055
59.317

50.627

5.254

-
10.000
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Vendas em Quantidade (MIL)

13.300
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-
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Exportações em R$ (Mil)

 1.494 

8.669

65 1.074

-
2.000
4.000
6.000
8.000
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2003
Tecidos
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RESULTADO:  
 
Ressaltamos que, mesmo obtendo resultado (antes da provisão para imposto de renda e contribuição social) 
negativo de R$ 9,7 milhões, a empresa teve uma significativa melhora de 62% em relação ao último exercício de 
2002. Esta melhora significativa de resultados decorre, principalmente, da mudança de estratégia (foco na 
facção), reposicionamento de preços no mercado e melhor negociação na compra de algodão. A melhora da 
rentabilidade na venda de fios, ocorreu, principalmente, no último quadrimestre. O efeito positivo destas 
mudanças pode ser observado nos últimos quatro meses de 2003, em que a empresa gerou um EBITDA de 
17,13% em relação à receita operacional líquida. 
A empresa renegociou junto às principais instituições financeiras credoras o perfil da sua dívida, conseguindo 
um alongamento nos prazos de pagamento e uma expressiva redução nos encargos financeiros. A contribuição 
da redução das despesas financeiras no exercício de 2003 é também relevante para a melhoria do resultado. 
 
INVESTIMENTOS: 
 
Os investimentos de 3,4 milhões foram direcionados, quase na sua totalidade, à melhoria das operações e 
adaptações internas nas instalações e maquinários e seus acessórios. 
 
RECURSOS HUMANOS: 
 
Apresentamos abaixo alguns indicadores relativo ao quadro de pessoal da empresa, apurados ao final deste 
exercício: 
 
a) Corpo Funcional: 
Ao final do período a empresa contava com 591 funcionários. 
 

    FORMAÇÃO Nº FUNC. % 

SEXO Nº FUNC. %  Nível 1º Grau 360 60,9%

Feminino 89 15,1%  Nível 2º Grau 173 29,3%

Masculino 502 84,9%  Nível Graduação 44 7,5% 

TOTAL 591 100%  Nível Pós-Graduação 14 2,4% 

    TOTAL 591 100% 
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B) BENEFÍCIOS AOS FUNCIONÁRIOS: 
Pagamento de 50 % das matrículas e mensalidades do curso superior; Pagamento integral para os cursos de pós-
graduação; Assistência médica e ambulatorial;  Pagamento de 50 % dos remédios para empregados, adquiridos 
em farmácia autorizada; Associação Recreativa e Desportiva, com ambiente para prática de esporte; 
Alimentação; Passe de ônibus vendido na empresa; Adiantamentos para futuro desconto em folha; Assistência 
jurídica na área civil; Subvenção da empresa aos Sindicatos de Classe; Prêmio de assiduidade; Plano de saúde – 
UNIMED. 
 
POLÍTICA AMBIENTAL: 
 
A Têxtil Renaux S/A, desde a sua fundação, já incorporava a importância do relacionamento entre atividade 
industrial e meio ambiente saudável. Ações como captação da água no consumo industrial e preocupação com a 
preservação do meio ambiente, têm estado presentes na política da empresa mesmo antes de se discutir a 
necessidade de ser ambientalmente consciente.  
Constata-se isto através dos equipamentos, tratamentos e combustíveis usados em todo processo produtivo. 
Preservar o meio ambiente é um dos objetivos primordiais da Têxtil Renaux S/A. 
 
AUDITORIA EXTERNA: 
 
Atendendo determinação da Instrução CVM nº 381/03, informamos que nossos auditores independentes, no 
exercício de 2003, não realizaram quaisquer outros trabalhos que não fossem os de auditoria externa. 
 
O capital social de R$ 12 milhões está dividido em 5.724.747 ações ordinárias e 11.011.914 ações preferenciais.  
 
Finalizando, agradecemos aos nossos acionistas, clientes, fornecedores, agentes financeiros, aos nossos 
colaboradores, e a toda comunidade pela confiança depositada na Têxtil Renaux, contribuindo para o 
desempenho alcançado em 2003. 
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5. Instrumento Particular da Escritura da 1ª Emissão de Debêntures e 1º Aditivo
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6. Projeto de Securitização – Estrutura e Qualidade dos Títulos de Emissão do Trust

• ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRO, DE ACORDO COM O ARTIGO 32 DA
INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03
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ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRO, DE ACORDO COM O ARTIGO 32 DA
INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03
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ANÁLISE DA QUALIDADE DO INVESTIMENTO 
NAS DEBÊNTURES DE EMISSÃO DA 

TÊXTIL RENAUX S.A. 
 
 

 
 
 
 

 
1. 

 

 
Introdução e Síntese 

 
 
 

Esta análise (AQI) mostra indicadores da qualidade do investimento nas 

debêntures de emissão da TÊXTIL RENAUX S.A. 

A qualidade do investimento é traduzida por um conjunto de 

indicadores, compreendendo imagens de rentabilidade, segurança e 

riscos, cuja medida é feita utilizando parâmetros da emissão, avaliação de 

cenários de comportamento da economia e seu reflexo na rentabilidade 

do investimento e cenários de comportamento esperado da operação da 

Têxtil Renaux, com seus reflexos na segurança do investimento. 

 Os parâmetros da emissão são descritos de forma sintética nesta AQI, 

para destacar o que reflete nos indicadores de rentabilidade e segurança 

do investimento.   O entendimento de todas as relações entre 

investidores nos títulos e a emissora deve ser buscado na leitura da 

escritura de emissão das debêntures. 
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REF. [ 7.002.259-B-JRL-201A0904 ] 
 

 O cenário de comportamento da economia, no que afeta o 

investimento, corresponde exclusivamente ao traçado das expectativas 

de inflação no horizonte em que o investidor ficará atrelado aos títulos 

(de 2004, ano da emissão até 2010, ano da última amortização 

programada).   Essa arbitragem do comportamento da taxa de inflação, 

medida pela variação do IGP-M1, é da UNITAS. 

 O cenário esperado de comportamento da operação da Têxtil Renaux 

é da emissora, validado por Pinheiro&Bittencourt Consultores.   Este 

cenário serve para estudar sua capacidade de geração de caixa disponível, 

para cumprir com as obrigações com as debêntures emitidas, e a 

segurança que essa relação representa para o investidor nos títulos. 

 A emissão de debêntures, com base na data de 1o. de setembro de 

2004, é de 40.000 títulos, de valor nominal R$ 1.000,00 cada, 

correspondendo a: 

 
 

R$ mil 40.000  
 
 
 

Os títulos são emitidos a uma taxa de juros de referência de 10,50% ano, 

o que equivale, seguindo as expectativas de inflação expostas nesta AQI, a 

uma taxa de retorno esperada para o ciclo de 6 anos do investimento 

(2004 até 2010) de: 

 
1 As debêntures tem seu valor de face ajustado a cada ciclo de 12 meses segundo a 
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REF. [ 7.002.259-B-JRL-201A0904 ] 
 

 
 

10,05% 
equivalente ano, 

efetiva acima do IGP-M 
 
 

 
 

Esta taxa de retorno esperada, considerando que a taxa de inflação, 

medida pelo IGP-M, varia conforme os padrões do cenário desta AQI, 

mostrado adiante, cuja média anual no horizonte de análise é de 7,96%, 

corresponde a uma taxa nominal em reais de2: 

 
 

18,81% 
equivalente ano, 
nominal em reais 

 
 

 
Os valores desta AQI estão descritos na moeda de setembro2004, mês da 

emissão das debêntures, de forma que todos os valores expressos nos cenários 

de comportamento da Têxtil Renaux, traçados na moeda de março2004 foram 

traduzidos para setembro, usando-se a variação do IGP-M efetiva de março a 

julho2004 e até setembro a variação arbitrada nesta análise. 

 
variação do IGP-M. 

2 Taxas nominais são usadas para comparar com investimentos alternativos de 
curto e médio prazo não indexados.   No caso de aplicações indexadas, como são 
as debêntures da Têxtil Renaux, a taxa efetiva é indicador mais eficaz para 
avaliação, pois a ela se agregará a inflação, no patamar que vier a ocorrer.   Essa 
taxa nominal descrita representa uma hipótese ancorada nas expectativas de taxa 
de inflação desta AQI.   Por esta razão, adiante se explora como esta taxa nominal 
pode flutuar, caso a inflação disperse das expectativas aqui lançadas. 
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REF. [ 7.002.259-B-JRL-201A0904 ] 
 

O tratamento de dados no ciclo ano2004 - ano2010, seja com relação ao 

fluxo das debêntures, como nas análises de comportamento da Têxtil 

Renaux e sua sustentação de caixa está inteiramente na moeda da base de 

setembro2004.   Com respeito ao comportamento financeiro da Têxtil 

Renaux, essa regra usada na AQI compreende a hipótese implícita de que 

todos as contas descritas no cenário de comportamento podem ter 

expressas, com confiabilidade, sua variação em reais no tempo, como 

acontecendo a par da variação do IGP-M. 

Esta AQI apresenta a seqüência: 

capítulo 2 descreve a estrutura das debêntures e os fluxos 

programados de retorno, tendo como base a 

expectativa de variação do IGP-M arbitrada nesta AQI, 

quando se faz necessário expressar valores em reais 

nominais. 

capítulo 3 mostra os principais indicadores da qualidade do 

investimento nas debêntures, expressando 

rentabilidade e sua sustentação.   Mede as flutuações 

a que podem estar sujeitos os indicadores de 

rentabilidade, caso a taxa de inflação flutue, 

relativamente às arbitragens desta AQI, mantidas as 

flutuações dentro de fronteiras definidas. 
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REF. [ 7.002.259-B-JRL-201A0904 ] 
 

capitulo 4 descreve o cenário de comportamento produzido 

pelos consultores da Têxtil Renaux, para o horizonte 

de vida das debêntures, e mede a capacidade de 

geração de recursos para liquidar as obrigações com 

as debêntures emitidas. 

capitulo 5 associa a geração de caixa da Têxtil Renaux com as 

obrigações com as debêntures, para medir fatores de 

segurança do investimento nas debêntures, que 

orientam a definição da nota de rating dos 

títulos.   Indica as fronteiras de flutuação do fator de 

segurança mais agressivo do investimento nos 

títulos, quando o comportamento da Têxtil Renaux 

flutua, relativamente aos parâmetros descritos no 

cenário de referência usado como base desta AQI. 
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REF. [ 7.002.259-B-JRL-201A0904 ] 
 

 
 

 
2. 

 

 
Estrutura dos Títulos 

 
 
 
 

 As debêntures desta emissão têm as seguintes características: 

[i] - são subordinadas, mantendo regras de proteção financeira para o 

fluxo dos pagamentos de juros e amortizações, representadas pela 

obrigação da emissora de constituir e provisionar duas contas de reserva, 

cujo destino dos recursos é fazer frente a tais pagamentos; 

[ii] - pagam juros mensais calculados à taxa de 0,8355% 3 sobre o valor 

de face dos títulos no mês de competência; 

[iii] - têm seu valor de face ajustado a cada 1o. de setembro, desde 2005 

até 2010, antes de cada amortização, pela variação do IGP-M, contado da 

base de 1o. de setembro de 2004; 

[iv] - são amortizadas em 5 parcelas, cada uma equivalente a 20% do 

valor de face original, corrigido pela variação do IGP-M, a primeira 

amortização ocorrendo em 1o. de setembro de 2006 e as demais no 

mesmo dia dos anos subseqüentes. 

Os parâmetros da emissão estão sintetizados no quadroT1 . 

 
3 Esta taxa é equivalente a 10,5% ano. 
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REF. [ 7.002.259-B-JRL-201A0904 ] 
 

 
 

quadro T1 
 

VALOR UNITÁRIO DE FACE 1.000,00
TÍTULOS EMITIDOS 40.000
VALOR DA EMISSÃO 40.000.000

TAXA DE JUROS mensal 0,8355%
paga mensalmente referencial anual 10,50%

AMORTIZAÇÃO DO VALOR DE FACE AJUSTADO

carência 2 anos

primeira amortização setembro2006

amortizações anuais 5 iguais, de 20% cada uma

AJUSTE DO VALOR DE FACE IGP-M, aplicado em ciclo anual

EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA TÊXTIL RENAUX
PARÂMETROS DA EMISSÃO

[ valores em R$ setembro2004 ]

 
 
 
 

 Como o pagamento dos juros dentro de cada ciclo anual é calculado 

sobre o valor de face em reais do início do ciclo, em bases efetivas, as 

parcelas, todas iguais em reais, perdem poder de compra no ciclo. 

Assim, para medir a rentabilidade dos títulos em termos efetivos, acima 

do IGP-M, há necessidade de se arbitrar uma expectativa de inflação no 

ciclo. 

A expectativa usada nesta AQI está descrita no quadroT2 . 

Adiante nesta análise, quando fazemos medida da qualidade do 

253



UNITAS 
 

ANÁLISE DA QUALIDADE DO INVESTIMENTO 
NAS DEBÊNTURES DE EMISSÃO DA TÊXTIL RENAUX S.A. 

 

9 
 
 

 
REF. [ 7.002.259-B-JRL-201A0904 ] 
 

investimento nas debêntures, a taxa de retorno, que expressa a 

rentabilidade, é influenciada pela taxa de inflação.   Então, a arbitragem 

considera também fatores de perturbação sobre o cenário referencial, 

para possibilitar a medida de intervalos dentro dos quais poderá se situar 

a taxa de retorno nas debêntures e tomar indicadores sobre o grau de 

influência dessas perturbações nos indicadores da qualidade do 

investimento. 

quadro T2 
 

ANO-calendário inflação fator de
arbitrada perturbação

taxa equiva-
-lente anual

2004 out-dez 9,5%
2005 8,5% - 0,5 pontos
2006 8,0% + 1,5 pontos
2007 7,2% aplicado em
2008 7,2% todo o ciclo
2009 6,8%
2010 6,8%

na medida dos indicadores, em cenários estressados, a taxa de inflação
e o seu fator de perturbação estão aplicados em regime mensal

taxas médias anuais

EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA TÊXTIL RENAUX
CENÁRIO REFERENCIAL PARA A INFLAÇÃO NO CICLO

 
 
 
 
 

 O fluxo dos pagamentos de juros e amortizações e o de formação da 

conta reserva para amortizações, em regime mensal, estão mostrados no 

ANEXO ao final desta AQI. 
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REF. [ 7.002.259-B-JRL-201A0904 ] 
 

No quadroT3 mostramos uma síntese dos fluxos de juros e 

amortizações, como fluxos de retorno do investidor, e no quadroT4 

indicamos a síntese do fluxo de formação da conta reserva de 

amortizações, que a Têxtil Renaux se obriga, pela escritura de emissão, a 

constituir durante o ano anterior a cada amortização. 

 
 

quadro T3 
 

ANO-calendário amortização juros(*) TOTAL

2004 out-dez -             988             988             
2005 -             3.829          3.829          
2006 8.000          3.646          11.646        
2007 8.000          2.886          10.886        
2008 8.000          2.120          10.120        
2009 8.000          1.348          9.348          
2010 8.000          576             8.576          

(*) - juros pagos mensalmente
à taxa de 0,8355% sobre o

Valor de Face ajustado a cada mês de
setembro, pela variação do IGP-M

EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA TÊXTIL RENAUX
FLUXO DA DEVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO

[ valores em R$mil setembro2004 ]
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quadro T4 
 

ANO-calendário depósitos saídas SALDO

dezembro

2004 setembro

2004 out-dez -             -             
2005 2.001          -             2.001          
2006 8.000          (8.000)         2.001          
2007 8.000          (8.000)         2.001          
2008 8.000          (8.000)         2.001          
2009 8.000          (8.000)         2.001          
2010 5.999          (8.000)         -             

EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA TÊXTIL RENAUX
FORMAÇÃO DA CONTA RESERVA PARA AMORTIZAÇÕES

[ valores em R$mil setembro2004 ]
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3. 

 

 
Indicadores da Qualidade do 
Investimento nas Debêntures 

 
 
 
 

Neste capítulo listamos o conjunto de indicadores, adequados para se 

fazer a leitura da rentabilidade dos títulos. 

 O conjunto dos principais indicadores, com suas margens de 

distorção associadas a perturbações na taxa de inflação está no 

quadroT5 . 

quadro T5 
 

taxa de retorno do investidor - TRR
média anual equivalente, acompanhando a
expectativa de inflação do cenário referencial
 . nominal
 . efetiva, acima do IGP-M

intervalo de confiança (90% de confiabilidade)
para TRR,  fazendo perturbações na taxa de inflação
 . nominal 19,347% 19,390%
 . efetiva, acima do IGP-M 10,029% 10,031%

prazo médio de retenção do investimento (meses)

duration do investimento à TRR-efetiva (meses)

payback primário do investimento (no mês)

18,81%

CONTADOS DA BASE DE setembro2004

10,05%

39

60
setembro-09

33

EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA TÊXTIL RENAUX
INDICADORES DA QUALIDADE DO INVESTIMENTO
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[i] - a taxa de retorno nominal em reais do investimento mede a taxa 

de crescimento da quantidade de moeda que o investidor pode esperar 

no ciclo de vida do título (2004-2010), expressa em taxa equivalente 

anual e medida do ponto de vista do final do ciclo4.   Esta taxa, caso o 

comportamento da inflação siga o cenário referencial, está prevista em 

18,81% ano equivalente, dentro do ciclo de 6 anos. 

Caso ocorram perturbações na taxa de inflação, relativamente ao cenário 

referencial, respeitadas as fronteiras estressadas arbitradas (quadroT2), 

com 90% de confiabilidade, a taxa de retorno nominal estará no 

intervalo de confiança [ 19,347% ν 19,390% ]5. 

[ii] - a taxa de retorno efetiva mede a taxa de crescimento do poder de 

compra do investidor à taxa de inflação6, que se pode esperar no ciclo de 

 
4 Esse conceito de ponto de vista da medida é relevante para indicar que a medida 

só vale para um investidor que mantiver o título na sua carteira de investimento, 
desde a data da emissão até a data da última amortização.   Para entradas e saídas 
em qualquer posição dentro do horizonte, medidas particulares de taxa de 
retorno deverão ser efetuadas. 

5 Notar que esta diferença a maior não significa mais rentabilidade efetiva, 
porque é efeito de variação da taxa de inflação entre -0,5 pontos e +1,0 ponto no 
ciclo de 6 anos, como descrito no quadroT2 .   Essa medida a maior significa 
ganho em montante de reais do fluxo de retorno do investidor, mas seu poder de 
compra só será mostrado pela variação da taxa de retorno efetiva acima do 
IGP-M. 

6 Nesta AQI, sempre que nos referimos à taxa de inflação ela é equivalente à 
variação do IGP-M, que, por sua vez, é o indexador da debêntures. 
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6 anos, expressa em taxa equivalente anual e medida do ponto de vista 

do final do ciclo.   Esta taxa, caso o comportamento da inflação siga o 

cenário referencial, está prevista em 10,05% ano equivalente, efetiva 

acima da inflação, dentro do ciclo de 6 anos. 

Como se vê, esta taxa de 10,05% ano é menor do que a taxa de 

referência de emissão dos títulos, que é de 10,50% (quadroT1).   Essa 

perda de 0,45% é devida ao fato de que, dentro de cada ano, a taxa de 

10,50% é aplicada mensalmente7 para definir a parcela de juros a ser 

paga pela Têxtil Renaux aos investidores sobre o valor de face das 

debêntures fixado no início do ciclo e não ajustado mensalmente pela 

variação do IGP-M 8.   Todo título pós-fixado, emitido no mercado 

brasileiro, que pague renda mensal, sofre essa distorção, quando o seu 

reajuste é fixado em índice de preços. 

A diferença entre a taxa de juros de referência e a taxa de retorno efetiva 

que acontecerá depende das taxas de inflação ocorridas entre setembro 

2004 e setembro2010, sendo que o nível de 10,05% ano está vinculado 

ao comportamento da inflação segundo o cenário desta análise, descrito 

no quadroT2 . 

Caso ocorram perturbações na taxa de inflação, relativamente ao cenário 

referencial, respeitadas as fronteiras estressadas arbitradas (quadroT2), 

 
7 A taxa de cálculo dos juros é a equivalente mensal, mostrada no quadroT1 . 
8 Essa é uma exigência legal.   Títulos baseados em índice de preços só podem ser 

reajustados a cada ciclo de 12 meses. 
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com 90% de confiabilidade, a taxa de retorno efetiva, acima do IGP-M 

estará no intervalo de confiança [ 10,029% ν 10,031% ]9.   O intervalo de 

confiança está situado abaixo da taxa esperada no cenário referencial, 

que é de 10,05% ano, porque as perturbações impostas para análise 

(quadroT2) admitem fronteira mais estressada (+ 1 ponto de 

porcentagem) na configuração mais conservadora, do que na fronteira 

agressiva (- 0,5 ponto).   Quanto mais alta a taxa de inflação, maior a 

perda de poder de compra representada pelos juros fixos em reais dentro 

dos ciclos de 12 meses, logo menor a taxa efetiva de retorno do 

investidor. 

[iii] - O payback primário mede quanto tempo tarda para que o 

investidor, recebendo o fluxo de retorno, reponha o mesmo poder de 

compra que tinha quando se imobilizou, investindo no título.   Como  se 

mede payback usando poder de compra, a curva de inflação arbitrada 

afeta a medida.   Entretanto, nesta emissão os efeitos da inflação são 

mitigados, porque as amortizações são pagas com reajuste integral, e 

somente o fluxo dos juros sofre perdas inflacionárias, ainda que 

discretas, como mostra a variação da taxa de retorno.   Considerando as 

fronteiras de distorção para a inflação do quadroT2 , o payback é 
 
9 Como se vê, a intensidade de flutuação aqui é muito menor do que a apresentada 

pela taxa nominal.   Enquanto aquela é afetada pela expectativa de inflação, a taxa 
efetiva é afetada em parte pela taxa de inflação, pelo fato de que, do fluxo de 
retorno do investidor, a parte mais expressiva, representada pelas amortizações, 
está inteiramente protegida pela pós-fixação, só ficando submetida a perda a 
parte menor do fluxo de retorno, representada pelos juros dentro de cada ciclo 
de 12 meses e somente pelos 12 meses. 
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insensível, mantendo-se, com 90% de confiabilidade, no mês 60  do ciclo 

de 72 meses do título. 

[iv] - o prazo médio de retenção do investimento é um indicador 

adicional ao payback.   O payback mostra a posição limite de devolução 

integral do poder de compra.   Entretanto, como o fluxo de retorno já 

parte do primeiro pagamento de juros, no mês 1, o poder de compra vai 

sendo devolvido na mesma curva do fluxo do retorno10.   Nesse caso, o 

montante total dos recursos investidos fica imobilizado dentro do 

investimentos pelo prazo médio de 33 meses. 

[v] - a taxa de retorno de um investimento não remunera 100% dos 

recursos investidos por 100% do prazo do investimento.   Como o fluxo 

de retorno vai devolvendo recursos para o investidor antes do término 

do investimento (mês 72 neste caso), uma parte do investimento só é 

remunerado à taxa de retorno por 1 mês (0,82%) a essa taxa, outra parte 

2 meses e, assim sucessivamente.   Somente 11,34% do investimento é 

remunerado à taxa de retorno durante os 72 meses o que corresponde às 

últimas parcelas de juros e amortização.   A duration expressa o prazo 

médio em que 100% do investimento foi remunerado à taxa de retorno 

do investimento.   Da mesma forma que o payback, a duration não tem 

sensibilidade para flutuações na taxa de inflação, nos limites das 
 
10 Quando se comparam dois investimentos, para um mesmo payback podem 

ocorrer fluxos completamente diferentes de devolução do poder de compra, o 
que sugere a oportunidade do indicador complementar.   Esse indicador mostra a 
velocidade do fluxo de devolução do poder de compra, ou, no sentido inverso, o 
prazo médio de imobilização dos recursos do investidor no investimento. 
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fronteiras desta AQI, permanecendo na marca de 39 meses. 

 Taxa de retorno, devolução do investimento, payback e duration 

estão associados a fluxo de retorno, de forma que o comportamento dos 

indicadores de rentabilidade e prazo de retenção dos investimentos 

dentro do ciclo de 72 meses das debêntures se verifica como mostram os 

gráficos adiante. 

gráf icoT6 mostra, em ciclo anual, as curvas de amortização e 

juros do investidor.   Mostra a curva de formação da 

taxa de retorno efetiva, que só se inicia no ano2009, 

na quarta amortização, quando ocorre o payback 

primário. 

gráf icoT7 mostra, em ciclo mensal, a taxa de devolução dos 

recursos do investidor.   Esta curva é a imagem da 

velocidade do fluxo de retorno, como capacidade de 

devolução do poder de compra do investimento. 

gráf icoT8 mesma imagem, em síntese anual. 

gráf icoT9 a taxa de recuperação da capacidade de investimento 

representa, a cada mês, quanto do investimento foi 

devolvido, alavancado à taxa de retorno efetiva.   Essa 

curva é que permite calcular a duration. 

gráf icoT10 mesma imagem em síntese anual. 

262



UNITAS 
 

ANÁLISE DA QUALIDADE DO INVESTIMENTO 
NAS DEBÊNTURES DE EMISSÃO DA TÊXTIL RENAUX S.A. 

 

18 
 
 

 
REF. [ 7.002.259-B-JRL-201A0904 ] 
 

gráf icoT11 faz a plotagem das taxas de devolução do 

investimento e de recuperação da capacidade de 

investimento em ciclo mensal, para permitir a 

comparação de velocidades. 

gráf icoT12 mesma imagem em síntese anual. 
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gráfico T6 
 

AMORTIZAÇÃO E JUROS DOS TÍTULOS 
FORMAÇÃO DA TAXA DE RETORNO EFETIVA 
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gráfico T7 
 

TAXA DE DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS 
DO INVESTIDOR NOS TÍTULOS 

fluxo mensal 
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gráfico T8 
 

TAXA DE DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS 
DO INVESTIDOR NOS TÍTULOS 

fluxo anual 
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gráfico T9 
 

TAXA DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE 
DE INVESTIMENTO DO INVESTIDOR NOS TÍTULOS, 

MEDIDA À TAXA TRR 
fluxo mensal 
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gráfico T10 
 

TAXA DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE 
DE INVESTIMENTO DO INVESTIDOR NOS TÍTULOS, 

MEDIDA À TAXA TRR 
fluxo anual 
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gráfico T11 
 

txDI e txRCI acumuladas 
fluxo mensal 
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gráfico T12 
 

txDI e txRCI acumuladas 
fluxo anual 
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4. 

 

 
Comportamento das Finanças da 
Têxtil Renaux e Capacidade de 
Geração de Caixa 

 
 
 
 

Neste capítulo estudamos o comportamento das finanças da Têxtil 

Renaux no horizonte da vida dos títulos (2004-2010).   O objetivo não é 

diretamente analisar os negócios da sociedade, mas medir a sua 

capacidade de geração de caixa no ciclo. 

Esta AQI estuda a qualidade do investimento nos títulos da Têxtil 

Renaux do ponto de vista do investidor.   Desta forma, a riqueza que a 

sociedade é capaz de gerar não afeta o investidor, mas somente o caixa 

gerado pelos seus negócios, representando maior segurança para o 

investidor quanto mais caixa for gerado, relativamente às obrigações da 

sociedade com a emissão.   Essas obrigações se traduzem pelo 

pagamento dos juros dos títulos e pelos depósitos mensais na conta 

reserva para amortizações, na qual se aglutinam recursos para pagar cada 

uma das cinco parcelas anuais de amortização. 

A exploração do comportamento do caixa da Têxtil Renaux é feita 

obedecendo a hierarquia: [i] – dos seus negócios regulares, exploramos 

receitas e despesas, para concluir pela geração de caixa; [ii] – agregamos a 

essa geração de caixa as contas relacionadas com os saldos de caixa 
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resultantes da colocação dos títulos e acrescentamos as obrigações 

assumidas com a emissão de títulos, para medir um novo fluxo de caixa 

esperado e analisar a segurança do investidor, o que se faz no capítulo 

seguinte. 

quadroR1 Reflete a base de dados operacionais que utilizamos 

para as análises daqui a diante, recebida da Têxtil 

Renaux e validada pelos seus consultores. 

Neste quadroR1 estão contados todos os movimentos previstos na 

operação da Têxtil Renaux, considerando os seus negócios regulares e as 

obrigações com pagamentos de juros e amortizações de financiamentos 

existentes, até o mês de dezembro 2004. 

Com relação aos financiamentos existentes, então, a hipótese implícita 

nesta análise de segurança para os investidores nas debêntures é que a 

Têxtil Renaux, com o produto líquido da colocação das debêntures, 

liquide todas as suas obrigações atuais com financiamentos e o faça até o 

mês de dezembro2004. 

Notar que os dados estão na base de março2004 e que, adiante, na sua 

projeção para setembro2004 serão ajustados pelo fator 1,0691 que 

corresponde à variação do IGP-M arbitrada entre março2004 e 

setembro2004. 
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quadro R1 

 

 

ESTADO DE
PARTIDA

ANO2004 ANO2004
março abril a ANO2005 ANO2006 ANO2007 ANO2008 ANO2009 ANO2010

dezembro

VENDAS 79.451 105.935 105.935 105.935 105.935 105.935 105.935
 descontos e abatimentos 1,1%vendas (873) (1.165) (1.165) (1.165) (1.165) (1.165) (1.165)
ENTRADAS DE CAIXA OPERACIONAIS + ENC 78.578 104.770 104.770 104.770 104.770 104.770 104.770
SAÍDAS DE CAIXA OPERACIONAIS  - SCO (64.491) (84.211) (83.894) (83.894) (83.894) (83.894) (83.894)
 fornecedores 32.666 41.266 41.243 41.243 41.243 41.243 41.243
 salários e encargos 9.860 13.103 13.103 13.103 13.103 13.103 13.103
 obrigações tributárias 7.094 10.012 10.014 10.014 10.014 10.014 10.014
 comissões 2.349 3.132 3.132 3.132 3.132 3.132 3.132
 fretes e carretos 418 557 557 557 557 557 557
 propaganda & publicidade 46 62 62 62 62 62 62
 outras despesas 130 173 173 173 173 173 173
 manutenção 1.293 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725
 custos diversos 6.785 9.047 8.751 8.751 8.751 8.751 8.751
 despesas gerais 3.850 5.134 5.134 5.134 5.134 5.134 5.134
GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL  = GCO 14.087 20.559 20.876 20.876 20.876 20.876 20.876
CAIXA NÃO OPERACIONAL   - CNO (15.744) (10.939) (10.795) (11.959) (11.990) (10.536) (10.536)
 refis estadual 106           -            -            -            -            -            -            
 parcelamentos de tributos 392           611           719           816           754           754           754           
 créditos de tributos (Pis/Cofins) (3.215)       (424)          -            -            -            -            -            
 créditos de consumo de lenha (588)          -            -            -            -            -            -            
 fornecedor (renegociação AL) 1.772        934           -            -            -            -            -            
 mútuo com pessoas ligadas 526           701           701           1.778        1.454        -            -            
 parcelamento Celesc 779           950           577           -            -            -            -            
 INSS 929           1.147        1.043        938           833           833           833           
 ICMS - Prodec 377           873           1.080        1.194        1.252        1.252        1.252        
 fornecedores-parcelamento 853           1.043        936           828           721           721           721           
 financiamento de investimentos 41             159           264           355           355           355           355           
 IRenda e CSocial 1.000        1.469        1.703        1.922        2.106        2.106        2.106        
 investimentos fixos 2.272        3.156        3.452        3.808        4.195        4.195        4.195        
 juros de manutenção de linha de descontos -            320           320           320           320           320           320           
 financiamentos existentes
 - juros e amortizações antes da emissão 10.500      
RECURSOS LÍQUIDOS + RLI 998
RECURSOS DE DESMOBILIZAÇÃO + RDE -         1.350     
GERAÇÃO DE CAIXA  = GCX 998 (307) 9.620 10.081 8.917 8.886 10.340 10.340

DESEMPENHO ESPERADO DA TÊXTIL RENAUX
FLUXO DE CAIXA ANTES DA EMISSÃO - não considera a liquidação dos financiamentos existentes

DESEMPENHO
ESPERADO

CENÁRIOS RENAUX - formatação conservadora

[ valores em R$mil março2004 ]
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Notar que no quadroR1 mantém-se uma previsão de liquidação de 

obrigações financeiras até dezembro2004 (juros e amortizações já 

contratados), mas não a liquidação dos financiamentos, o que está 

anotado em hierarquia adiante, na AQI. 

Como se vê adiante, estima-se que o fluxo de caixa em regime anual 

venha a estar controlado.   Mesmo assim, por questão de segurança, 

mantém-se uma conta de custos financeiros (conta: juros de manutenção de 

linha de descontos), para cobrir necessidades específicas no ciclo, que seriam 

cobertas com operações de capital de giro de curto prazo, ancoradas no 

faturamento da Têxtil Renaux. 

quadroR2 Mostra o uso do produto líquido da colocação das 

debêntures, para enxertar no fluxo de caixa, 

admitindo-se a hipótese de que a colocação esteja 

completada até dezembro2004. 

Os recursos da emissão de debêntures serão usados 

pela Têxtil Renaux para liquidar integralmente sua 

posição de endividamento de curto e médio prazo, 

concentrando suas obrigações financeiras somente 

com os títulos objeto desta emissão, após a sua 

colocação. 
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quadro R2 

 

TÍTULOS EMITIDOS E 100% COLOCADOS 40.000
 . custos de estruturação da emissão 1,8% da emissão (720)
 . contas da colocação dos títulos 4,0% da emissão (1.600)

PRODUTO LÍQUIDO DA COLOCAÇÃO DOS T ÍTULOS 37.680

USO DOS RECURSOS LÍQUIDOS GERADOS (37.680)

 . obrigações com as debêntures no ano2004 ( somente juros ) (988)
 . liquidação do endividamento da Renaux (31.500)
 . reforço de caixa (5.192)

[ valores em R$mil setembro2004 ]

DESEMPENHO ESPERADO DA TÊXTIL RENAUX
COLOCAÇÃO DAS DEBÊNTURES E USO DOS RECURSOS

CENÁRIOS RENAUX - formatação conservadora

 
 
 

quadroR3 Partindo do fluxo de geração de caixa encontrado no 

quadroR1 , agregando os movimentos da colocação 

das debêntures com a liquidação dos financiamentos 

(quadroR2) e considerando, no horizonte 2004-

2010, as obrigações com as debêntures (juros e 

formação da conta reserva de amortizações), as 

posições de caixa esperadas para a Têxtil Renaux 

estão indicadas no quadroR3 .   Notar que o fluxo de 

geração de caixa (conta GCX) trazido do quadroR1 

está multiplicado pelo fator 1,0691 com o objetivo 

de traduzir as informações da moeda março2004 

para setembro2004. 
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Como está refletido neste quadroR3 , o fluxo de 

caixa da Têxtil Renaux, no horizonte de vida das 

debêntures, está controlado, usando-se as referências 

de geração de caixa do cenário conservador 

apresentado pelos consultores da emissora. 

Fluxo de caixa controlado significa que, mantidas as 

condições de geração de caixa, representadas pelo 

regime operacional da Têxtil Renaux, traçado no 

cenário referencial apresentado pelos seus 

consultores, a emissora paga as obrigações com a 

emissão de títulos, restando ao final recursos em 

caixa que representam uma certa reserva de 

segurança. 

Com respeito a esse cenário ser conservador, como 

se trata de medir os graus de segurança do 

investimento nas debêntures, não haveria razão para 

usar expectativas de crescimento, na inserção de 

mercado da Têxtil Renaux, ou trabalhar com ganhos 

sistêmicos de eficiência, com repercussão em custos. 
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Dessa forma, o que se lê no quadroR3 é que, 

mantendo a sociedade um regime operacional 

equivalente ao da conjuntura da emissão, o fluxo de 

caixa estará controlado. 

 
 

quadro R3 
 

 

 

ESTADO DE
PARTIDA

ANO2004 ANO2004
março abril a ANO2005 ANO2006 ANO2007 ANO2008 ANO2009 ANO2010

dezembro

GERAÇÃO DE CAIXA  + GCX 1.066 (328) 10.284 10.777 9.533 9.500 11.054 11.054
MOVIMENTOS DA EMISSÃO DE DEBÊNTURES      + MED 37.680
 colocação 40.000    
 custos de estruturação 1,8% da emissão (720)       
 contas da colocação 4,0% da emissão (1.600)    
OBRIGAÇÕES COM AS DEBÊNTURES  - ODB (988) (5.830) (11.646) (10.886) (10.120) (9.348) (6.575)
 juros (988)       (3.829)    (3.646)    (2.886)    (2.120)    (1.348)    (576)       
 geração de conta reserva de amortizações -         (2.001)    (8.000)    (8.000)    (8.000)    (8.000)    (5.999)    
 liberações da conta reserva de amortizações -         -         8.000     8.000     8.000     8.000     8.000     
 amortizações -         -         (8.000)    (8.000)    (8.000)    (8.000)    (8.000)    
LIQUIDAÇÃO DO ENDIVIDAMENTO - LEN (31.500)
POSIÇÃO DE CAIXA  = PCX 1.066 4.864 4.454 (869) (1.353) (620) 1.706 4.479
FLUXO DE CAIXA 1.066 5.930 10.384 9.515 8.162 7.542 9.248 13.727

DESEMPENHO
ESPERADO

DESEMPENHO ESPERADO DA TÊXTIL RENAUX
FLUXO DE CAIXA CONSIDERANDO A COLOCAÇÃO DA EMISSÃO ( considera a l iquidação dos financiamentos )

CENÁRIOS RENAUX - formatação conservadora

[ valores em R$mil setembro2004 ]
[ valores em R$mil março2004 ] ajustados pelo fator 1,069 entre março2004 e setembro2004
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4.1. SUSTENTAÇÃO DA CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE RECEITA. 

As receitas da Têxtil Renaux compreendem serviços de facção e venda 

de fios e tecidos para um elenco de mais de 2500 clientes, com grande 

dispersão de faturamento.   Ilustramos a dispersão no gráf icoF1 , usando 

valores extraídos da base de dados fornecida por Pinheiro&Bittencourt 

Consultores. 
gráfico F1 

 

PERFIL DE DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA ( base 2003 ) 
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Para o maior cliente da empresa o faturamento representou, na base de 

2003, 2,3% da receita de vendas, representando os 10 maiores clientes 

15,7% e os 20 maiores 25,0%.   Nesse conjunto de mais de 2500 clientes, 

75% do faturamento encontra-se altamente pulverizado e mesmo os 

primeiros 25% não apresentam grau de concentração que possa conferir 

risco às projeções de inserção de mercado. 

De outro lado, os consultores indicam um cenário de projeção de receita 

conservador para sustentar a avaliação desta emissão de debêntures: a 

receita permanece estável no horizonte da análise.   Essa previsão de 

estabilidade é suportada pela consideração de que não há, no cenário do 

mercado, indicação de que se instale concorrência agressiva, que tire share 

de mercado da Têxtil Renaux, nem no cenário conjuntural expectativas de 

recessão, quer na economia, como no segmento específico de fios e tecidos. 

4.2. EXPECTATIVA DE COMPORTAMENTO DO PREÇO DO ALGODÃO 

Da mesma forma que mantém a receita estabilizada no horizonte da 

análise, os consultores prevêem o crescimento dos custos de matéria 

prima em regime estabilizado no patamar da inflação.   Essa imagem se 

sustenta no curto prazo (2005-2006) nas expectativas da Conab, de 

manutenção, com ligeiro crescimento, da tonelagem produzida no 

país.   A manutenção da oferta e a expectativa de manutenção da 

demanda levam à previsão de estabilidade dos preços da matéria prima 

fundamental da Têxtil Renaux. 
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Seja para fazer a imagem do cenário de longo prazo, como para 

considerações de risco também no curto prazo, é de se considerar que o 

algodão é uma commodity, submetendo-se a referência internacional de 

preços, o que pode provocar flutuações mesmo que o mercado nacional 

esteja equilibrado.   Entretanto, as margens do segmento industrial (fios 

e tecidos), se usarmos a própria Têxtil Renaux como paradigma de 

comportamento, não apresentam “sobras”, que suportem aumento de 

preços de matéria prima sem fazê-los repercutir nos preços dos produtos 

finais.   Isso indica que, do ponto de vista da análise da capacidade de 

geração de caixa da Têxtil Renaux, havendo, no longo prazo, 

crescimento do preço do algodão, acima da inflação, a indicação dos 

consultores é que os preços deverão crescer para repor esse 

descolamento, mantendo-se a margem operacional estabilizada. 
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5. 

 

 
Análise de Fatores de Segurança 
do Investimento nas Debêntures 

 
 
 
 

 A segurança no investimento nas debêntures está associada à 

hipótese de default.   Configurações de default estão, por sua vez, 

vinculadas a que a emissora não seja capaz de gerar caixa das suas 

operações em montante suficiente para cumprir com as obrigações de 

pagamento de juros e de efetuar os depósitos na conta reserva para 

amortizações. 

No quadroR4 , extensão do quadroR3 , medimos o fator de segurança 

implícito desta emissão numa primeira hierarquia, relacionando os 

recursos de caixa disponíveis em cada ano do horizonte 2004-2010 e as 

obrigações com as debêntures. 

A reserva de segurança é uma leitura do ponto de vista do 

investidor.   Quanto maior for a relação entre os recursos livres no caixa 

da Têxtil Renaux antes do pagamento das obrigações com as debêntures 

e o montante dessas obrigações, tanto mais seguro será o investimento, 

porque se afastam hipóteses de default. 

Os dados do quadroR4 , fundamentados no comportamento operacional 

da Têxtil Renaux segundo o cenário referencial desta AQI, mostram que a 
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pior posição desse primeiro nível de fator de segurança implícito 

equivale a 74,5%, ocorrendo no ano2008. 

Isso significa que, dentro desse ciclo da AQI, a menor posição de 

recursos livres no caixa da Têxtil Renaux, está 74,5% acima do volume 

de recursos necessários para pagar as obrigações com a emissão (juros e 

depósitos na conta reserva de amortizações).   As outras posições estão 

mostradas no quadroR4 . 
 

quadro R4 
 

 
 
 

ESTADO DE
PARTIDA

ANO2004 ANO2004
m arço abril a ANO2005 ANO2006 ANO2007 ANO2008 ANO2009 ANO2010

dezembro

GERAÇÃO DE CAIXA  + GCX 1.066 (328) 10.284 10.777 9.533 9.500 11.054 11.054
MOVIMENTOS DA EMISSÃO DE DEBÊNTURES      + MED 37.680
 colocação 40.000    
 custos de estruturação 1,8% da emissão (720)       
 contas da colocação 4,0% da emissão (1.600)    
OBRIGAÇÕES COM AS DEBÊNTURES  - ODB (988) (5.830) (11.646) (10.886) (10.120) (9.348) (6.575)
 juros (988)       (3.829)    (3.646)    (2.886)    (2.120)    (1.348)    (576)       
 geração de conta reserva de amortizações -         (2.001)    (8.000)    (8.000)    (8.000)    (8.000)    (5.999)    
 liberações da conta reserva de amortizações -         -         8.000     8.000     8.000     8.000     8.000     
 amortizações -         -         (8.000)    (8.000)    (8.000)    (8.000)    (8.000)    
LIQUIDAÇÃO DO ENDIVIDAMENTO - LEN (31.500)
POSIÇÃO DE CAIXA  = PCX 1.066 4.864 4.454 (869) (1.353) (620) 1.706 4.479
FLUXO DE CAIXA 1.066 5.930 10.384 9.515 8.162 7.542 9.248 13.727

RECURSOS LIVRES ANTES DE ODB RLAD 1.066 6.918 16.214 21.161 19.048 17.662 18.596 20.302
MONTANTE DAS ODB ODB 988 5.830 11.646 10.886 10.120 9.348 6.575

fator de segurança implícito 1
excesso de RLAD  para ODB fsi (1) 600,2% 178,1% 81,7% 75,0% 74,5% 98,9% 208,8%

1

DESEMPENHO
ESPERADO

DESEMPENHO ESPERADO DA TÊXTIL RENAUX
FLUXO DE CAIXA CONSIDERANDO A COLOCAÇÃO DA EMISSÃO ( considera a l iquidação dos financiamentos )

CENÁRIOS RENAUX - formatação conservadora

[ valores em R$mil setembro2004 ]
[ valores em R$mil março2004 ] ajustados pelo fator 1,069 entre março2004 e setembro2004
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Nota: Neste quadroR3 , os recursos livres antes de ODB (RLAD) 

representam o fluxo dos recursos livres no ciclo e não a 

posição isolada a cada ano. 

ano2004 RLDB = GCX (1.066-328)+MED (37.680)- 
   LEN (31.500) = 6.918 
 liquidando 988 de ODB resta um saldo de 5.930 
 
ano2005 RLDB = saldo2004 (5.930) + GCX (10.284) = 
   16.214 
 liquidando 5.830 de ODB resta um saldo de 10.384 
e, assim, sucessivamente. 

 
 
 

 Numa segunda hierarquia de análise de segurança, podemos 

considerar que a Têxtil Renaux faça uma reserva de caixa já em 2004 

(limite de segurança) para fazer frente aos déficits previstos mais adiante, 

mostrados em PCX no quadroR3 . 

Adotando esse procedimento, no quadroR5 , extensão do quadroR3 , 

indicamos as novas posições de caixa no ciclo 2004-2010. 

As posições iniciais se apresentarão mais frágeis e, ainda para fazer uma 

reserva de segurança maior na análise crítica, admitimos que as reservas 

de caixa para cobrir déficits futuros tenham renda desprezível, acima do 

IGP-M. 

Essa maior fragilidade repercute sobre o fator de segurança, calculado 

segundo no mesmo critério do quadroR4 .   O menor fator de segurança, 

representando o excesso dos recursos de caixa da Têxtil Renaux antes 
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dos pagamentos para as debêntures e as ODB passa para 64,8%, no 

ano2006 .11 

 
quadro R5 

 

 
 

 
 Os fatores fs(1) e fs(2), medidos nos quadros R4 e R5 estão presos ao 

comportamento da operação Têxtil Renaux, segundo os parâmetros do 

 
11 Esse fator pula para 70,6% se considerarmos um rendimento de 10% ano efetivo 

para os recursos da reserva. 

ESTADO DE
PARTIDA

ANO2004 ANO2004
março abril a ANO2005 ANO2006 ANO2007 ANO2008 ANO2009 ANO2010

dezembro

GERAÇÃO DE CAIXA  + GCX 1.066 (328) 10.284 10.777 9.533 9.500 11.054 11.054
MOVIMENTOS DA EMISSÃO DE DEBÊNTURES      + MED 37.680
OBRIGAÇÕES COM AS DEBÊNTURES  - ODB (988) (5.830) (11.646) (10.886) (10.120) (9.348) (6.575)
LIQUIDAÇÃO DO ENDIVIDAMENTO - LEN (31.500)
POSIÇÃO DE CAIXA  = PCX 1.066 4.864 4.454 (869) (1.353) (620) 1.706 4.479
FLUXO DE CAIXA 1.066 5.930 10.384 9.515 8.162 7.542 9.248 13.727
APLICAÇÕES DE MÉDIO PRAZO

PARA COBERTURA DE DÉFICITS

 constituição 2.842     
 rendimento líquido 0,0% ano -         -         -         -         -         -         
 saldo anual 2.842        2.842        1.973        620           -            -            -            
 desmobilização -         (869)       (1.353)    (620)       -         -         
POSIÇÃO DE CAIXA COM RESERVA  = PCXs 1.066 2.022     4.454     -         -         -         1.706     4.479     
FLUXO DAS POSIÇÕES DE CAIXA PCXs 1.066 3.088     7.542     7.542     7.542     7.542     9.248     13.727    

RECURSOS LIVRES ANTES DE ODB RLAD s 1.066 4.076 13.372 19.188 18.428 17.662 18.596 20.302
MONTANTE DAS ODB ODB 988 5.830 11.646 10.886 10.120 9.348 6.575

fator de segurança implícito 1
excesso de RLAD s  para ODB fsi (2) 312,6% 129,4% 64,8% 69,3% 74,5% 98,9% 208,8%

1

1.353     620        -         -         ± APM (2.842)    -         869        

[ valores em R$mil setembro2004 ]
[ valores em R$mil março2004 ] ajustados pelo fator 1,069 entre março2004 e setembro2004

DESEMPENHO
ESPERADO

CENÁRIOS RENAUX - formatação conservadora

DESEMPENHO ESPERADO DA TÊXTIL RENAUX
FLUXO DE CAIXA CONSIDERANDO A COLOCAÇÃO DA EMISSÃO ( considera a l iquidação dos financiamentos )
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cenário referencial desta AQI.   Caso esse comportamento venha a variar 

dentro do horizonte da análise, seja pela queda das receitas, com a 

manutenção dos custos, como pelo crescimento dos custos com a 

diminuição da margem operacional e da margem de resultado, os fatores 

flutuarão. 

Para avaliar a intensidade destas flutuações, produzimos amostras de 

laboratório para cada um dos fatores12.   As amostras são produzidas 

provocando perturbações de comportamento da operação da Têxtil 

Renaux, que afetam sua geração de caixa: perturbamos receitas, custos 

dos produtos e despesas.   Dessas amostras constam valores para 

fs(1) mínimo e fs(2) mínimo, cada um deles correspondendo ao 

comportamento da Têxtil Renaux segundo um diferente cenário de 

comportamento, cenário construído a partir do cenário referencial com 

perturbações.   As amostras são tratadas estatisticamente, para mostrar o 

intervalo de confiança (90% de confiabilidade) no qual poderá cair o 

fator de segurança, caso o comportamento da Têxtil Renaux se altere no 

ciclo da análise, contidas as alterações pelas fronteiras de perturbação 

arbitradas. 

No quadroR6 mostramos as fronteiras dos fatores de perturbação, que 

usamos para analisar as flutuações dos indicadores de segurança.   A 

definição das fronteiras de perturbação é uma arbitragem da análise, 

sendo que adiante mostramos qual seria o limite da capacidade de 

 
12 Somente os mínimos fs(1) e fs(2) é que interessam para análise. 
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suporte de perturbação para cada conjunto de variáveis.   A análise de 

flutuação dos fatores de segurança é feita em quatro passos: nos 

primeiro três se consideram perturbações isoladas em receitas, custos 

dos produtos e despesas e na quarta, fazemos perturbações em efeitos 

cruzados nas três vertentes de valores. 

quadro R6 
 

1. para análise de efeitos de perturbações
    isoladas  de Receita, Custos e Despesas
    a. variação da Receita - 2,0% + 1,0%
    b. variação dos Custos dos Produtos + 4,0% - 2,0%
    c. variação das Despesas + 4,0% - 2,0%

2. para análise de efeitos de perturbações
    cruzadas  de Receita, Custos e Despesas
    a. variação da Receita - 1,0% + 0,5%
    b. variação dos Custos dos Produtos + 2,0% - 1,0%
    c. variação das Despesas + 2,0% - 1,0%

MAIS

CONSERVADORA

MAIS

AGRESSIVA

DESEMPENHO ESPERADO DA TÊXTIL RENAUX

fronteiras de distorção para
o comportamento da Renaux

FLUTUAÇÃO DO MENOR FATOR DE SEGURANÇA fse(1) e fse(2)

CENÁRIOS RENAUX - formatação conservadora com perturbações

 
 
 

Como exemplos para ilustração, mostramos: [i] – no gráf icoR7 quatro 

cenários formatados randomicamente para a análise de perturbações 

isoladas na receita, cada um levando a um fs(1) mínimo e fs(2) mínimo, que 

compõem a amostra usada na análise; [ii] – no gráf icoR8 um cenário 

com perturbações cruzadas em receitas, custos dos produtos e despesas. 
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REF. [ 7.002.259-B-JRL-201A0904 ] 
 

gráfico R7 
 

EXEMPLO DE CENÁRIOS PARA FATORES DE PERTURBAÇÃO 
NA RECEITA, FORMATADOS PARA CONSTRUÇÃO DAS AMOSTRAS DE 

fs(1) mínimo E fs(2) mínimo 
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1,5%

ANO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 ce ná rio 1
 ce ná rio 2
 ce ná rio 3
 ce ná rio 4
 fronte ira s de  pe rturba ç ã o RECEITAS

 
 

ANO2004
abril a ANO2005 ANO2006 ANO2007 ANO2008 ANO2009 ANO2010

dezembro

cenário 1 cai cai cai cai sobe sobe cai
conservador

cenário 2 cai cai cai cai cai cai sobe
muito conservador

cenário 3 sobe sobe sobe sobe cai cai cai
agressivo

cenário 4 cai sobe cai cai sobe cai sobe
moderado

cai receita inferior à do cenário referencial
sobe receita superior à do cenário referencial  
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REF. [ 7.002.259-B-JRL-201A0904 ] 
 

 
 

gráfico R8 
 

EXEMPLO DE CENÁRIO PARA FATORES DE PERTURBAÇÃO 
EM RECEITA, CUSTOS E DESPESAS 

FORMATADO PARA CONSTRUÇÃO DAS AMOSTRAS DE 
fs(1) mínimo E fs(2) mínimo 

 

 

-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

ANO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 pe rturba ç ã o na s RECEITAS
 pe rturba ç ã o nos CUSTOS
 pe rturba ç ã o na s DESPESAS
 fronte ira s de  pe rturba ç ã o RECEITAS
 fronte ira s de  pe rturba ç ã o CUSTOS e  DESPESAS

 
 

ANO2004
abril a ANO2005 ANO2006 ANO2007 ANO2008 ANO2009 ANO2010

dezembro

cenário para Receitas cai cai cai cai sobe sobe cai
conservador

cenário para Custos sobe sobe sobe sobe sobe cai sobe
conservador

cenário para Despesas cai sobe sobe cai cai sobe sobe
moderado

cai variação para baixo em relação ao cenário referencial
sobe variação para cima em relação ao cenário referencial  

 

288



UNITAS 
 

ANÁLISE DA QUALIDADE DO INVESTIMENTO 
NAS DEBÊNTURES DE EMISSÃO DA TÊXTIL RENAUX S.A. 

 

44 
 
 

 
REF. [ 7.002.259-B-JRL-201A0904 ] 
 

 
Construímos um grande conjunto de cenários, nos quais, receitas, custos 

dos produtos e despesas variam entre as fronteiras, cada conjunto de 

variações formatado randomicamente.   Os fs(1) mínimo e fs(2 mínimo) que 

obtemos analisando o comportamento da Têxtil Renaux diante de cada 

um dos cenários formatados, é explorado como a amostra de 

laboratório, da qual se extraem as informações do quadroR9 . 

quadro R9 
 

Posições de fs(1) mínimo nas amostras MÉDIA DA
construídas para análise de riscos AMOSTRA

1.a. variação da Receita 44,7% 41,5% 48,0%
1.b. variação dos Custos dos Produtos 42,0% 37,5% 46,5%
1.c. variação das Despesas 65,9% 64,4% 67,3%

2. variação cruzada de Receita
    Custos  e Despesas

Posições de fs(2) mínimo nas amostras MÉDIA DA
construídas para análise de riscos AMOSTRA

1.a. variação da Receita 37,5% 32,0% 43,0%
1.b. variação dos Custos dos Produtos 33,0% 27,1% 38,9%
1.c. variação das Despesas 59,2% 57,8% 60,6%

2. variação cruzada de Receita
    Custos  e Despesas

DESEMPENHO ESPERADO DA TÊXTIL RENAUX
FLUTUAÇÃO DO MENOR FATOR DE SEGURANÇA fse(1) e fse(2)

CENÁRIOS RENAUX - formatação conservadora com perturbações

INTERVALO DE CONFIANÇA

INTERVALO DE CONFIANÇA

(confiabilidade = 90%)

24,9% 19,5% 30,2%

(confiabilidade = 90%)

44,9% 41,8% 48,0%

 
 

Nota: para ilustrar como é a dispersão dentro das amostras de 

laboratório para estes estudos de risco, mostramos sua 

formação para variação cruzada, nos gráf icos R10 e R11 . 
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REF. [ 7.002.259-B-JRL-201A0904 ] 
 

 
gráfico R10 

 

ILUSTRAÇÃO DA UMA AMOSTRA DE fs(1)mínimo 
CONSIDERANDO PERTURBAÇÕES CRUZADAS DE 

RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS, CONTIDAS PELAS 
FRONTEIRAS ARBITRADAS (quadroR6) 

2 
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gráfico R11 
 

ILUSTRAÇÃO DA UMA AMOSTRA DE fs(2)mínimo 
CONSIDERANDO PERTURBAÇÕES CRUZADAS DE 

RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS, CONTIDAS PELAS 
FRONTEIRAS ARBITRADAS (quadroR6) 

2 
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 ( confiabilidade = 90% )
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REF. [ 7.002.259-B-JRL-201A0904 ] 
 

 
 O fator de perturbação isolado da receita, que leva a média da 

amostra de fs(1) mínimo para a fronteira de segurança (zero) está no 

entorno de queda de 3%, mantendo-se todos os custos e despesas nos 

patamares do cenário referencial.   Para fs(2) mínimo a fronteira está no 

mesmo entorno. 

 O fator de perturbação isolado dos custos dos produtos, que leva a 

média da amostra de fs(1) mínimo para a fronteira de segurança (zero) está 

no entorno de aumento de 5,5%, mantendo-se todas as receitas e 

despesas nos patamares do cenário referencial.   Para fs(2) mínimo a 

fronteira está no entorno de 4,5%. 

 O fator de perturbação isolado das despesas, que leva a média da 

amostra de fs(1) mínimo para a fronteira de segurança (zero) está no 

entorno de aumento de 17%, mantendo-se todas as receitas e custos dos 

produtos nos patamares do cenário referencial.   Para fs(2) mínimo a 

fronteira está no entorno de 14%. 

 Para efeitos cruzados existem muitas combinações.   Como exemplo, 

um cenário com fronteira para receitas de queda de 2%, aumento de 6% 

em custos de produtos e de 9% em despesas, leva fs(1) mínimo para o 

limite de segurança.   2%, 5% e 8% respectivamente, levam fs(2) mínimo 

para o limite. 
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ANEXO – fluxos detalhados 
 

 

[ i ] 
 

 
REF. [ 7.002.259-B-JRL-201A0904 ] 
 

 
 

mês mês
calendário amortização juros TOTAL calendário amortização juros TOTAL

out-04 -                331.680        331.680        out-07 -                199.360        199.360        
nov-04 -                329.180        329.180        nov-07 -                198.210        198.210        
dez-04 -                326.700        326.700        dez-07 -                197.060        197.060        
jan-05 -                324.240        324.240        jan-08 -                195.930        195.930        
fev-05 -                322.040        322.040        fev-08 -                194.790        194.790        

mar-05 -                319.860        319.860        mar-08 -                193.670        193.670        
abr-05 -                317.700        317.700        abr-08 -                192.550        192.550        
mai-05 -                315.540        315.540        mai-08 -                191.440        191.440        
jun-05 -                313.410        313.410        jun-08 -                190.330        190.330        
jul-05 -                311.280        311.280        jul-08 -                189.230        189.230        

ago-05 -                309.170        309.170        ago-08 -                188.140        188.140        
set-05 -                307.080        307.080        set-08 8.000.000     187.050        8.187.050     
out-05 -                331.940        331.940        out-08 -                132.910        132.910        
nov-05 -                329.690        329.690        nov-08 -                132.140        132.140        
dez-05 -                327.450        327.450        dez-08 -                131.380        131.380        
jan-06 -                325.230        325.230        jan-09 -                130.620        130.620        
fev-06 -                323.160        323.160        fev-09 -                129.900        129.900        

mar-06 -                321.090        321.090        mar-09 -                129.190        129.190        
abr-06 -                319.040        319.040        abr-09 -                128.490        128.490        
mai-06 -                317.000        317.000        mai-09 -                127.780        127.780        
jun-06 -                314.970        314.970        jun-09 -                127.090        127.090        
jul-06 -                312.960        312.960        jul-09 -                126.390        126.390        

ago-06 -                310.960        310.960        ago-09 -                125.700        125.700        
set-06 8.000.000     308.970        8.308.970     set-09 8.000.000     125.010        8.125.010     
out-06 -                265.650        265.650        out-09 -                66.470          66.470          
nov-06 -                263.950        263.950        nov-09 -                66.110          66.110          
dez-06 -                262.270        262.270        dez-09 -                65.750          65.750          
jan-07 -                260.590        260.590        jan-10 -                65.390          65.390          
fev-07 -                259.080        259.080        fev-10 -                65.030          65.030          

mar-07 -                257.590        257.590        mar-10 -                64.680          64.680          
abr-07 -                256.100        256.100        abr-10 -                64.320          64.320          
mai-07 -                254.620        254.620        mai-10 -                63.970          63.970          
jun-07 -                253.150        253.150        jun-10 -                63.620          63.620          
jul-07 -                251.690        251.690        jul-10 -                63.270          63.270          

ago-07 -                250.230        250.230        ago-10 -                62.930          62.930          
set-07 8.000.000     248.790        8.248.790     set-10 8.000.000     62.580          8.062.580     

[ valores em R$ setembro2004 ]

EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA TÊXTIL RENAUX
FLUXO DA DEVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO
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[ ii ] 
 

 
REF. [ 7.002.259-B-JRL-201A0904 ]] 
 

 
 

mês mês
calendário depósito saída SALDO calendário depósito saída SALDO

out-04 -                -                -                out-07 667               -                667               
nov-04 -                -                -                nov-07 667               -                1.334            
dez-04 -                -                -                dez-07 667               -                2.001            
jan-05 -                -                -                jan-08 667               -                2.668            
fev-05 -                -                -                fev-08 667               -                3.335            

mar-05 -                -                -                mar-08 667               -                4.002            
abr-05 -                -                -                abr-08 667               -                4.669            
mai-05 -                -                -                mai-08 667               -                5.336            
jun-05 -                -                -                jun-08 667               -                6.003            
jul-05 -                -                -                jul-08 667               -                6.670            

ago-05 -                -                -                ago-08 667               -                7.337            
set-05 -                -                -                set-08 663               (8.000)           -                
out-05 667               -                667               out-08 667               -                667               
nov-05 667               -                1.334            nov-08 667               -                1.334            
dez-05 667               -                2.001            dez-08 667               -                2.001            
jan-06 667               -                2.668            jan-09 667               -                2.668            
fev-06 667               -                3.335            fev-09 667               -                3.335            

mar-06 667               -                4.002            mar-09 667               -                4.002            
abr-06 667               -                4.669            abr-09 667               -                4.669            
mai-06 667               -                5.336            mai-09 667               -                5.336            
jun-06 667               -                6.003            jun-09 667               -                6.003            
jul-06 667               -                6.670            jul-09 667               -                6.670            

ago-06 667               -                7.337            ago-09 667               -                7.337            
set-06 663               (8.000)           -                set-09 663               (8.000)           -                
out-06 667               -                667               out-09 667               -                667               
nov-06 667               -                1.334            nov-09 667               -                1.334            
dez-06 667               -                2.001            dez-09 667               -                2.001            
jan-07 667               -                2.668            jan-10 667               -                2.668            
fev-07 667               -                3.335            fev-10 667               -                3.335            

mar-07 667               -                4.002            mar-10 667               -                4.002            
abr-07 667               -                4.669            abr-10 667               -                4.669            
mai-07 667               -                5.336            mai-10 667               -                5.336            
jun-07 667               -                6.003            jun-10 667               -                6.003            
jul-07 667               -                6.670            jul-10 667               -                6.670            

ago-07 667               -                7.337            ago-10 667               -                7.337            
set-07 663               (8.000)           -                set-10 663               (8.000)           -                

EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA TÊXTIL RENAUX
FORMAÇÃO DA  CONTA RESERVA DE AMORTIZAÇÕES

[ valores em R$mil setembro2004 ]
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[ iii ] 
 

 
REF. [ 7.002.259-B-JRL-201A0904 ]] 
 

 
 

mês depósitos  na pagamento de T OT AL DAS mês depósitos  na pagamento de T OT AL DAS

calendário conta reserva juros OBRIGAÇÕE S calendário conta reserva juros OBRIGAÇÕE S

out-04 -                332               332               out-07 667               200               867               
nov-04 -                330               330               nov-07 667               199               866               
dez-04 -                327               327               dez-07 667               198               865               
jan-05 -                325               325               jan-08 667               196               863               
fev-05 -                323               323               fev-08 667               195               862               

mar-05 -                320               320               mar-08 667               194               861               
abr-05 -                318               318               abr-08 667               193               860               
mai-05 -                316               316               mai-08 667               192               859               
jun-05 -                314               314               jun-08 667               191               858               
jul-05 -                312               312               jul-08 667               190               857               

ago-05 -                310               310               ago-08 667               189               856               
set-05 -                308               308               set-08 663               188               851               
out-05 667               332               999               out-08 667               133               800               
nov-05 667               330               997               nov-08 667               133               800               
dez-05 667               328               995               dez-08 667               132               799               
jan-06 667               326               993               jan-09 667               131               798               
fev-06 667               324               991               fev-09 667               130               797               

mar-06 667               322               989               mar-09 667               130               797               
abr-06 667               320               987               abr-09 667               129               796               
mai-06 667               317               984               mai-09 667               128               795               
jun-06 667               315               982               jun-09 667               128               795               
jul-06 667               313               980               jul-09 667               127               794               

ago-06 667               311               978               ago-09 667               126               793               
set-06 663               309               972               set-09 663               126               789               
out-06 667               266               933               out-09 667               67                 734               
nov-06 667               264               931               nov-09 667               67                 734               
dez-06 667               263               930               dez-09 667               66                 733               
jan-07 667               261               928               jan-10 667               66                 733               
fev-07 667               260               927               fev-10 667               66                 733               

mar-07 667               258               925               mar-10 667               65                 732               
abr-07 667               257               924               abr-10 667               65                 732               
mai-07 667               255               922               mai-10 667               64                 731               
jun-07 667               254               921               jun-10 667               64                 731               
jul-07 667               252               919               jul-10 667               64                 731               

ago-07 667               251               918               ago-10 667               63                 730               
set-07 663               249               912               set-10 663               63                 726               

[ valores em R$mil setembro2004 ]

EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA TÊXTIL RENAUX
FLUXO DAS OBRIGAÇÕES RENAUX
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Relatório de Risco
                                                         Elaborado em 08/setembro/2004

A EMISSÃO E A CLASSIFICAÇÃO OBTIDA

O Comitê de Classificação de Risco da Austin Rating, em reunião realizada
no dia 08 de setembro de 2004, concedeu a nota A para a 1ª emissão
pública de debêntures da Têxtil Renaux S/A .

A emissão será feita em série única, constituída de 40.000 debêntures
simples, não conversíveis, com valor nominal de R$ 1.000, perfazendo um
montante total de R$ 40 milhões. As debêntures têm vencimento em 5
parcelas anuais e sucessivas, sendo a primeira no 24° mês contando da
data da emissão. A remuneração será paga mensalmente tendo como
atualização monetária a variação acumulada do IGP-M, acrescida de
remuneração equivalente a 0,8355% sobre o saldo do valor nominal
unitário das debêntures em circulação não amortizado no último dia útil do
mês de competência. A emissão contará com a constituição de conta de
reserva de juros e conta de reserva de amortização, gerenciadas por
banco Trustee,  e acompanhadas na sua formação por agente fiduciário.

Originariamente com o nome Indústrias Têxtil Renaux, foi fundada em
1925 no Estado de Santa Catarina, com vistas à produção de tecidos para
cortinas. Desde 1966, tem direcionado seus esforços de venda,
investimentos de modernização e tecnologia, para a fabricação  de fios e
tecidos para vestuário. Em 2003, por intermédio de descruzamento de
ações, foi constituída a Têxtil Renaux, separando-se de outra empresa do
grupo, a Indústrias Carlos Renaux S/A.

Nos últimos dois exercícios apresentou prejuízos líquidos -  R$ 24 milhões
em 2002 – culminando com a queda de 89% no PL entre 2001 e 2003, de
R$ 28,5 milhões para R$ 3 milhões no final do ano passado. A
desvalorização do real e a elevação das taxas de juros domésticas,
encareceram respectivamente as importações de algodão e o serviço da
dívida contraída para o financiamento do capital de giro, ampliação e
modernização do parque fabril. A partir de mudanças gerenciais
envolvendo as principais áreas da empresa, os prejuízos foram reduzidos
para R$ 3 milhões em 2003 e revertidos para um lucro de R$ 2,2 milhões
em junho de 2004. A Têxtil Renaux apresentou  faturamento líquido de R$
55,1 milhões nos seis primeiros meses deste ano ante R$ 52,6 milhões em
igual período no ano passado. A margem bruta subiu mais
acentuadamente, de 22,36% para 29,01%. O endividamento oneroso
totalizou R$ 31.183 mil e a relação Dívida Líquida/EBITDA era de 4,8x. Sua
capacidade instalada entre fios e tecidos encontrava-se 82% utilizada.

Com a presente emissão, parcela substancial do endividamento seria
alongado. As mudanças gerenciais empreendidas há um ano que
culminaram com a volta do lucro, apontam para a geração de EBITDAs
mais elevados nos próximos exercícios.
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RELATÓRIO DE RISCO - DEBÊNTURES TÊXTIL RENAUX  S/A
2

Nossa análise de sensibilidade a partir do plano de negócios desenhado pela diretoria para os próximos anos,
incluindo variáveis de stress para o período da debêntures, identificou elevadas margens de cobertura  para o
pagamento dos juros e principal, bem como para a formação de fundos de juros e principal a serem constituídos.
A nota é “A”.

FATORES POSITIVOS

Empresa dotada de prestígio e reputação no setor têxtil com acionistas comprometidos com a continuidade e
sucesso do negócio;

Profissionalização em curso na companhia com a saída dos acionistas para o Conselho de Administração e
contratação de consultores qualificados nas áreas de estratégia, finanças e produção;

Bom posicionamento estratégico no setor com foco na produção de tecidos voltados às classes B, C e, D.  No
ranking encontra-se classificada na  17ª posição em termos de faturamento;

Eliminação das oscilações do preço do algodão através da fabricação de fios a terceiros, tendo como
pagamento o equivalente em fardos da  matéria-prima, segundo a cotação disponível no momento;

Restruturação do processo produtivo, reduzindo a fabricação de tecido considerados commodities onde as
margens são mais apertadas e estando mais expostos à concorrência, para  produtos com maior valor
agregado;

Produção mais integrada com a área comercial, sendo capaz de responder com eficiência as mudanças cada
vez mais rápidas nas tendências da moda;

Número elevado de clientes atendidos de forma individualizada; produção preparada para fabricar lotes
menores e especializados;

Baixa concentração por clientes e produtos;

Produtos de boa qualidade para o seu público alvo; empresa referência na produção de fio tinto;

Possibilidade de ampliar as vendas atendendo clientes domiciliados no exterior;

Boa política de crédito, com a baixa incidência de clientes em atraso;

Boa estruturação da operação com a presença de fundos de juros e amortização e figuras de Trustee , banco
mandatário e agente fiduciário qualificados;

Emissão de debêntures melhora o custo médio de funding da companhia, além de ampliar a folga nos limites
de linhas de financiamento de capital de giro junto às instituições financeiras.

FATORES EM OBSERVAÇÃO

Embora dotado de parque fabril bem atualizado tecnologicamente, os  atuais níveis elevados de ocupação da
capacidade colocam, ao menos durante os primeiros anos de pagamento das debêntures, a capacidade
pagamento do papel no limite, e na dependência, dos volumes e preços médios atualmente praticados;

Ainda que seja enorme a demanda potencial por produtos têxteis, a indústria brasileira deverá enfrentar  a
concorrência de  produtos importados a partir de janeiro de 2005, com o fim do regime mundial de cotas;

As debêntures  tem remuneração atrelada a indexador suscetível à uma desvalorização acentuada do câmbio
o que, em si, pode consumir parcela da melhora nas margens brutas registradas pela companhia;

Ainda que com a presença dos fundos de amortização e juros, a emissão não apresenta garantias adicionais
capazes de serem executadas.
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RELATÓRIO DE RISCO - DEBÊNTURES TÊXTIL RENAUX  S/A
3

Classificação da Austin Rating
Obrigações de Longo Prazo

AAA - Obrigações protegidas por excepcionais margens de cobertura para o pagamento de juros e
principal. Obrigações suportadas por garantias sólidas. O risco é quase nulo.

AA - Obrigações protegidas por ótimas margens de cobertura para o pagamento de juros e principal.
Obrigações suportadas por garantias sólidas. O risco é irrisório.

A - Obrigações protegidas por elevadas margens de cobertura para o pagamento de juros e principal.
Obrigações suportadas por garantias seguras. O risco é muito baixo.

BBB - Obrigações protegidas por boas margens de cobertura para o pagamento de juros e principal.
Obrigações suportadas por garantias seguras. O risco é  baixo.

BB - Obrigações protegidas por moderadas margens de cobertura para o pagamento de juros e
principal.  Obrigações suportadas por garantias moderadas. O risco é médio.

B - Obrigações protegidas por moderadas margens de cobertura para o pagamento de juros e
principal.  Obrigações suportadas por garantias fracas. O risco é médio.

CCC - Obrigações pouco protegidas pelas circunstâncias operacionais desfavoráveis da instituição.
Obrigações suportadas por garantias fracas. O risco é alto.

CC - Obrigações desprotegidas pelas circunstâncias operacionais negativas da instituição. Obrigações

não suportadas por garantias. O risco é altíssimo.

C - Obrigações encontram-se em default com perspectivas remotas de pagamento de juros e
principal. O risco é altíssimo.

Sinais de (+) mais e (-) menos são  utilizados  para  identificar uma melhor ou pior posição dentro  de uma
mesma escala de rating.

Rating é uma classificação de risco, por nota ou símbolo. Esta expressa a capacidade do emitente de título de dívida
negociável ou inegociável em honrar seus compromissos de juros e amortização do principal até o vencimento final. O rating
pode ser do emitente, refletindo sua capacidade em honrar qualquer compromisso de uma maneira geral, ou de uma
emissão específica, onde é considerada apenas a capacidade do emitente em honrar aquela obrigação financeira
determinada.
As informações obtidas pela Austin Rating foram consideradas como adequadas e confiáveis. As opiniões e simulações
realizadas neste relatório constituem-se no julgamento da Austin Rating acerca do emitente, não se configurando, no
entanto, em recomendação de investimento para todos os efeitos.
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8. Contrato de Concessão de Serviço de Gerenciamento e Manutenção de Conta Vinculada
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9. Atas

• ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2003
• ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2004
• EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE SETEMBRO DE 2004
• ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2004
• ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2002
• ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2003
• ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2004
• ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2004
• ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2004
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ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2003
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Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 05 de maio de 2003
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ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2004
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Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 30 de abril de 2004
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE SETEMBRO DE 2004
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Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 15, 16, 17 de setembro de 2004
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ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2004
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Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 04 de outubro de 2004
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2002
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2003
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2004
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Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 04 de outubro de 2004
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2004
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Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 03 de dezembro de 2004
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2004
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Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 20 de dezembro de 2004
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