MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
CNPJ/MF N° 08.684.547/0001-65
COMPANHIA ABERTA
COMUNICADO AO MERCADO
DIVULGAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS
AUDITORES INDEPENDENTES
São Paulo, 17 de abril de 2015 - A Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”) comunica
aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em cumprimento ao Ofício n°
153/2015/CVM/SEP/GEA-2, contratou os atuais auditores independentes da Companhia para
a prestação de outros serviços além dos serviços de auditoria externa, conforme informações
abaixo:
Auditores Independentes Atuais
A Ernst Young Auditores Independentes S.S. (“EY”) é responsável pelos serviços de
auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia desde o 1º trimestre de
2012, conforme carta de contratação de auditoria datada de 11.04.2012, com o mais recente
aditivo datado em 23.07.2014.
Serviços e Remuneração dos Auditores Independentes
Em consonância com a Instrução CVM 381/2003, os serviços contratados da EY no exercício
social de 2014 foram os seguintes:
Descrição dos serviços
Auditoria independente
Outros Serviços (**)
Total

Honorários (R$ mil)
2.318
360
2.678

% (*)
16%

(*)
Percentual dos honorários em relação aos serviços de auditoria independente. Os
honorários em moeda estrangeira foram convertidos pela taxa de conversão de 31.12.2014 do
Banco Central do Brasil.
(**) Refere-se a declarações e serviços fiscais na Europa (R$ 162), serviços de expatriação
na China (R$ 102) e lucros auferidos no exterior no Brasil (R$ 96), contratados em 2014.
Estes serviços foram contratados para períodos inferiores a 01 (um) ano.
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Relacionamento da Companhia com Auditores Independentes
A Companhia possui regras internas para regular a contratação de serviços não relacionados à
auditoria externa de seus auditores independentes. As premissas destas regras visam assegurar
que não haja conflito de interesses, perda de independência ou de objetividade nos trabalhos
de auditoria. Estas regras fundamentam-se em princípios internacionalmente praticados que
trazem as seguintes premissas: (a) o auditor não deve auditar seu próprio trabalho; (b) o
auditor não deve exercer funções de gerência no seu cliente; e (c) o auditor não deve
promover os interesses de seus clientes.
Adicionalmente, a Companhia adota como procedimento formal consultar os auditores
independentes antes da sua contratação para outros serviços que não os de auditoria
independente, no sentido de assegurar que a realização da prestação destes outros serviços não
venha afetar a independência e a objetividade necessárias ao desempenho dos serviços de
auditoria independente.
Resumo da Justificativa dos Auditores Independentes
De acordo com as justificativas apresentadas pelos nossos auditores independentes à
administração da Companhia, os serviços prestados por eles que não relacionados à auditoria
independente não ferem a sua independência e a objetividade necessárias ao desempenho de
tais funções, pois quando da prestação de outros serviços os auditores não agiram: (i) para
produzir, compilar, formatar, sumariar ou modificar qualquer informação contábil, financeira
ou operacional que posteriormente seriam parte de seu escopo de auditoria das demonstrações
financeiras da Companhia; (ii) para gerenciar, controlar e/ou definir qualquer parâmetro ou
informação contábil, financeira ou operacional que tivessem impacto na preparação e/ou
apresentação das demonstrações financeiras e/ou quaisquer outras informações divulgadas ao
mercado de capitais; e (iii) para promover qualquer interesse da Companhia de forma direta
ou indireta, incluindo qualquer uma de suas controladas.

MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Eduardo Guardiano Leme Gotilla
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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