Local Conference Call
Paranapanema
Resultados do quarto Trimestre de 2016
31 de Março de 2017

Operadora: Bom-dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da Paranapanema para discussão de resultados do quarto
trimestre de 2016.
Estão presentes hoje conosco os senhores Marcos Paletta Camara, Diretor
Presidente e de Relações com Investidores, e Frederico Rocha, Gerente de
Tesouraria e Relações com Investidores da Companhia.
Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes
estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da
Paranapanema. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas,
quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de
alguma assistência durante a teleconferência queiram, por favor, solicitar a ajuda
de um operador digitando * zero.
A apresentação deste evento está disponível na internet, podendo ser acessada
no endereço ri.paranapanema.com.br. Após o encerramento, o áudio deste evento
será disponibilizado neste mesmo website.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que
possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de
negócios da Paranapanema, projeções, metas operacionais e financeiras,
constituem-se em crenças e premissas da Administração da Companhia,
baseadas em informações atualmente disponíveis para a Paranapanema.
Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos,
incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem
de circunstâncias que podem ou não ocorrer.
Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do
setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da
Paranapanema, e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente,
daqueles expressos em tais condições futuras.
Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Marcos Camara, que iniciará a
apresentação. Por favor, senhor Marcos, pode prosseguir.
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Sr. Marcos Camara: Boa tarde a todos, obrigado por se juntarem a nós na
conferência de resultados referente ao quarto trimestre de 2016.
Estou aqui com o time da Paranapanema, nossa dinâmica será... farei a abertura,
passarei a palavra ao Frederico para percorrer a apresentação e volto ao afinal no
fechamento e para as eventuais perguntas que tenhamos.
Acho que é importante ressaltar que o ano 2016 foi um ano extremamente
desafiador para a Paranapanema, o aprofundamento da recessão nos impactou
sob 2 ângulos: um ângulo operacional/comercial a medida que o mercado interno
ficou bastante mais contraído, sobretudo os nossos setores... clientes naturais,
como o setor automotivo, eletroeletrônico, construção civil e infraestrutura, entre
outros. Então, sob o ponto de vista de demanda interna, nós tivemos um
recrudescimento desta demanda. O outro ângulo que impactou os negócios tem a
ver com o abastecimento de linhas de capital de giro: esta mesma recessão ela
levou aí a algumas revisões de risco-países, prêmios de risco subiram, bancos
revisitaram seus portfólios para o país, consequentemente reduziram as linhas
que eram acessadas pela empresa para financiar o seu giro operacional. Então,
nós tivemos um severo impacto em liquidez, este impacto também foi, de certa
forma, a causa-raiz da performance prejudicada, sobretudo no segundo semestre
de 2016.
Nós comunicamos ao mercado que, em meados do ano passado, contratamos um
assessor para nos ajudar a reperfilar a nossa dívida, este processo começou em
maio, em outubro nós tivemos a substituição do então assessor por um segundo
assessor e ainda hoje estamos nas discussões, já nas suas fases finais. A nossa
intenção é concluir este processo o mais brevemente possível.
Mas se vocês observarem, a Paranapanema teve uma redução de endividamento
bastante forte quando confrontado o número de setembro de 2015 contra
dezembro de 2016: neste período de 15 meses, nós reduzimos a nossa dívida
bruta em algo como R$2,1 bilhões, e esta redução de endividamento ela se deu
contra a disponibilidade de caixa da empresa, até o certo ponto que, a permanecer
neste movimento, nós teríamos impactos ainda mais severos na nossa operação;
razão pela qual nós tivemos que fazer essa abordagem buscando um
reperfilamento do nosso endividamento de maneira a reacomodar o perfil de
amortização.
Dito isto, eu acho que a gente pode depois mais à frente nesta apresentação
entrar nos detalhes do processo de reestruturação. Eu sugiro que nós
percorramos aí a apresentação, Fred, por favor.
Sr. Frederico Rocha: Boa tarde a todos, obrigado pela participação do nosso call
de resultados. Agora a gente vai discorrer um pouco mais sobre nossos resultados
operacionais e alguns destaques de 2016.
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Eu chamo a atenção de vocês para o slide 4 da nossa apresentação, onde a gente
mostra que teve uma melhora significativa do nosso TC/RC (que é o redutor do
custo do metal), a gente acumulou uma receita de TC/RC de R$381 milhões em
2016, sendo 40% acima do que foi em 2015.
Também é um destaque o mix das nossas vendas com o mercado interno e
externo. Dá para gente perceber no gráfico da direita do slide 4 que a
Paranapanema continuou escoando os seus produtos para mercado externo,
aonde houve contribuição de 64% das vendas sendo destinadas para as
exportações. Isto é uma decorrência da fraca demanda do mercado interno.
Indo no slide 5 já, a gente pode ver com mais detalhes o que o Marcos comentou
a respeito da redução da linha de crédito e o impacto na nossa produção. No
gráfico no canto direito, podemos ver um histórico do desempenho da produção de
cobre primário, que vinha em boa evolução em seguidos trimestres até o segundo
trimestre de 2016, também percebemos que a margem Ebitda permanecia ao
redor de 5% mesmo com a grave retração da demanda nacional. Entretanto, no
segundo semestre, fomos forçados a diminuir o nosso nível de atividade uma vez
que tivemos nossos financiamentos reduzidos.
Quando olhamos o gráfico no canto esquerdo, que reflete o histórico das linhas de
crédito tomadas pela companhia em dólares, percebemos uma retração de
US$219 milhões comparando o quarto trimestre de 2015 com o quarto trimestre
de 2016.
Voltando para o gráfico da direita, a consequência imediata foi que uma queda na
produção de 6,6% foi percebida e reduzimos em 2,5 pontos percentuais o Ebitda
do ano de 2016.
Indo para o nosso slide 7, por favor, gostaria de chamar a atenção para o
movimento que fizemos com nosso mix de produção e vendas dado à menor
disponibilidade de matéria-prima. Veja no gráfico do canto esquerdo que
aumentamos nossa produção de produtos de cobre em 7,8% entre os trimestres, e
reduzimos em 25,2% o volume de cobre primário.
Veja no gráfico que também houve uma mudança de mix dos produtos (se a gente
for para o gráfico do slide 8, por favor). Percebemos que os produtos na receita
líquida no quarto trimestre de 2016 (os vergalhões, fios e outros) representaram
49% da nossa receita no trimestre comparado com o que foi no quarto trimestre de
15; foi uma significativa melhora de mix de produto para maior valor agregado,
sendo que no quarto trimestre de 2015 cobre primário representou 50% das
vendas das receitas líquidas.
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Indo para o próximo slide, onde falamos de lucro e Ebitda contábil, embora
mostremos uma margem bruta em linha com o ano anterior, o valor absoluto
apresentou retração de 26,7% entre os trimestres e 14,9% entre os anos. No
gráfico da direita percebemos um movimento mais agudo do Ebitda contábil, que
foi fortemente impactado pelo custo de ociosidade. Assim, o Ebitda de 2016 ficou
em 108 milhões: o que significa uma queda de 59% com relação a 2015.
Já no slide 10, na abertura dos custos de produção, o CPV de 2016 foi composto
em 86% pelo custo do metal, que registrou queda de 16% no ano, fazendo com
que o CPV total reduzisse em 15% comparado a 2015. Esta retração pode ser
explicada pela menor quantidade de metal produzida e pela queda da cotação do
cobre em 11,5% em reais e 7,4% em dólares quando comparamos preços médios
para commodities e para moeda.
Nosso custo de transformação por tonelada vendida mostra o impacto que temos
por não utilizarmos a capacidade produtiva no máximo. Percebe-se um aumento
de 21% quando comparamos os valores entre trimestres e 7% no ano contra ano.
No slide seguinte, o de número 11, falamos das nossas despesas operacionais.
Olhando o gráfico da esquerda, percebemos que houve um aumento de 73% entre
os trimestres e de 43% entre os anos. A ociosidade da nossa produção nos custou
R$122 milhões no ano. Além disto, provisões de contingências também
impactaram o aumento das despesas.
No slide 12 vemos o resultado financeiro líquido, no gráfico da esquerda. Este
resultado foi impactado pelo aumento das taxas de juros de forma generalizada
dado o adverso cenário de crédito que foi enfrentado pela companhia e também
pelo país em 2016. Uma vez que reduzimos nossa posição de caixa, também
tivemos menor receita financeira nas aplicações, que explicam o pior resultado
financeiro no ano. Apesar de R$18 milhões de resultado financeiro no quarto
trimestre de 16, tivemos um ano registrando R$96 milhões de perdas.
Indo para o gráfico da direita, falando de resultado líquido, a companhia encerrou
o ano com prejuízo de R$373 milhões, sendo que 275 milhões são derivados da
provisão de baixa de IR diferido, que poderá ser revertida à medida que nossa
posição financeira se consolide e tenhamos possibilidade de lucro no futuro.
No próximo slide, no slide 13, fica muito claro como o nosso endividamento foi
reduzido ao longo dos trimestres do ano passado. A medida que íamos pagando
nossas linhas de financiamento, esperando uma renovação que não ocorria,
reduzimos a posição de dívida bruta em US$234 milhões (o valor está indicado na
tabela abaixo no canto direito). Percebe-se que a dívida líquida ficou praticamente
estável e isto indica que a dívida bruta foi reduzida com o caixa. Vemos uma
posição de caixa em US$209 milhões menor.
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Os instrumentos de carta de crédito e fortaiting, que são utilizados por nós para
financiar a importação de matéria-prima, foram o que mais sentimos na redução
das linhas de crédito; diminuímos em US$288 milhões no ano este valor. Já
descontando o efeito cambial, a companhia teve R$708 milhões em linhas de
crédito reduzidas.
Indo para com o slide 14, percebemos o impacto direto no nosso caixa, que caiu
de 1,17 bilhão para 293 milhões. Entretanto, para enfrentarmos esta adversidade,
tomamos medidas importantes que favoreceram à preservação de caixa da
empresa: a estratégia de redução do volume de produção para a nova realidade
de linhas de créditos disponíveis resultou em queda de 37% dos nossos estoques
e 22% no nosso Contas a Receber, que somaram efeitos positivos de R$800
milhões no nosso capital de giro, contrabalanceando, em parte, o impacto da
redução destas linhas de financiamento que enfrentamos.
Volto agora a palavra para nosso CEO, Marcos Camara, para concluir a
apresentação falando um pouco de nossas expectativas.
Sr. Marcos: Obrigado Fred. Acho que, em linhas gerais, foi o que aconteceu em
2016. Olhando para frente, o nosso maior desafio é restabelecer a nossa
musculatura em termos de estrutura de capitais, precisamos finalizar o processo
de reestruturação com os nossos stakeholders, neste sentido as negociações com
os credores financeiros estão bastante avançadas e também com os acionistas de
referência e com um possível investidor estratégico.
A gente está trabalhando para que este processo se encerre o mais rapidamente
possível e que a empresa possa restabelecer a sua capacidade operacional plena.
Neste interim, enquanto nós não finalizamos as negociações, temos tomado
providências para ocupar a capacidade instalada de maneira a reduzir o consumo
de caixa da companhia e preservar a nossa liquidez.
Eu acho que a gente pode deixar agora para a Sessão de Perguntas e Respostas
para maiores detalhamentos que os senhores entendam necessários.

Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e
respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco um. Para retirar a
sua pergunta da lista digitem asterisco 2.
Nossa primeira pergunta vem de Glauber Rizzi, Brascabos.
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Sr. Glauber, pode prosseguir, sua linha está aberta.
Sr. Glauber: Boa tarde. O mercado tudo tem comentado que a Paranapanema
entrará em recuperação judicial. Isto é uma verdade? Se é que vocês podem
comentar um pouco mais sobre isto.
Sr. Marcos: Obrigado pela pergunta, Glauber. Não, não é verdade. Todo o
esforço está sendo feito para que a reestruturação se dê no plano extrajudicial, e é
nesta direção que a gente está seguindo. A gente está confiante que vamos
conseguir finalizar o processo sem ter que recorrer a este mecanismo.
Sr. Glauber: agradeço a resposta.
Operadora: Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar
asterisco um. Estrela um.
A próxima pergunta vem de Rodrigo Rocha, Valor Econômico.
Sr. Rodrigo: Boa tarde. Eu queria, não sei se é possível, que vocês dessem mais
detalhes. Você comentou, Marcos, sobre uma negociação com um possível
investidor, se tem algum possível molde de investimento que se pode ocorrer,
como é que funcionaria isto para a Paranapanema?
E uma outra questão seria: Em relação a datas, há uma previsão de datas, por
exemplo, do fim desta renegociação de dívida, reestruturação de dívida, é previsto
para o primeiro semestre, só no segundo semestre? Como é que está?
Sr. Marcos: Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. A nossa estratégia é fazer uma
negociação que envolva tanto os nossos acionistas quanto os credores. Os
credores financeiros são 3 subgrupos, um dos quais não faz parte da
reestruturação, e os demais 2 fazem parte da reestruturação e eles somam 11
bancos. Com eles, o diálogo está prosseguindo bastante positivamente.
A discussão com os acionistas envolve um processo de ancoragem para um futuro
aumento de capital, e neste processo de ancoragem nós temos aqui avanços com
2 dos nossos principais acionistas de referência e um possível acionista, um
acionista estratégico, que também faria parte do processo de ancoragem para que
depois nós possamos levar a operação a mercado num follow-on.
Do ponto de vista de um horizonte de tempo para isto, eu acredito que
consigamos finalizar o processo ainda neste primeiro semestre. Este será nosso
esforço.
Sr. Rodrigo: E isso os 2 processos, tanto o da reestruturação quanto o desta
injeção, de algum tipo de injeção de capital?
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Sr. Marcos: Exatamente, até porque eles são interdependentes; uma coisa não
acontece sem a outra.
Sr. Rodrigo: Entendi. Obrigado.
Operadora: A próxima pergunta vem de Fabíola Gomes, Redd.
Sra. Fabíola: Oi, boa tarde. Por favor, eu queria só um detalhamento aqui: quando
você diz 3 subgrupos, 2 fazem parte da negociação e um... você pode esclarecer
quais são estes subgrupos?
E aí, na sequência também, eu gostaria de saber como é que estão as
negociações com... a questão carta de créditos, ACCs, os NCEs, que são
discussões que prosseguem. Eu queria saber como é que está neste âmbito
porque elas, se fosse numa recuperação judicial, elas não estariam incluídas, mas
ao mesmo tempo já têm algumas petições na justiça questionando algumas
destas dívidas.
Então, eu queria saber como é que está neste âmbito também, por favor.
Sr. Marcos: Perfeito, Fabíola. Os 3 subgrupos a que eu me referi há poucos são:
primeiro deles (que está fora do processo de reestruturação) concentram bancos
de fomento, bancos que financiam o nosso Capex. O principal banco neste caso é
o Banco do Nordeste. Nos demais 2 subgrupos, estes sim fazem parte do
processo de reestruturação e estes são os bancos comerciais, aí são 11 bancos.
Um dos subgrupos são os bancos com os quais temos os ACCs e o terceiro são
os bancos que temos outros tipos de crédito, em diferentes instrumentos, variando
de forfaiting, carta de crédito, financiamento de importação, pré-pagamento de
exportação e outros.
Só para te dar uma ideia, valores aproximados, a dívida bruta total da companhia
ao fechamento de 2016 se situava em torno de R$2,5 bilhões, o primeiro subgrupo
(que está excluído das reestruturações) a gente tem um saldo de algo como 350
milhões e o saldo remanescente de 2,150 bilhões pertence a subgrupo 2 e 3,
respectivamente ACCS e créditos quirografários.
Sra. Fabíola: Aham.
Sr. Marcos: Tá? Nestes 2 subgrupos as negociações prosseguem, com uma
perspectiva de finalização desta primeira etapa para os próximos dias para
prosseguirmos para os documentos definitivos, e ela envolve um reperfilamento
cada subgrupo destes segundo algumas características.
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E tão logo a gente tenha evoluído para os documentos das formalizações, a gente
vai dar maior detalhamento ao mercado.
Sra. Fabíola: Tá certo. Aí, eu não sei se você pode entrar neste detalhe, mas, é
assim, o que vocês estão pedindo é um grace period, quer dizer, um período aí de
carência, vai estender os vencimentos? Porque estes créditos normalmente eles
são atrelados a operações... a questões operacionais, né, exportação e tudo mais.
Ele vai ter... vai estender o vencimento ou ter um período mais longo para pagar?
Como é que funciona?
Sr. Marcos: É, exatamente. É um reperfilamento que o pano de fundo deste
reperfilamento diz respeito a linhas de capital de giro, que vão ser reperfiladas por
prazos longos com uma carência para amortização de principal e os encargos
financeiros começam a ser servidos desde o começo da reestruturação.
Sra. Fabíola: Aham. Se me permite uma última pergunta...
Sr. Marcos: Claro.
Sra. Fabíola: Como é que... o standstill de vocês ali inclui os bancos que entraram
com liminares na justiça? Quer dizer, o BNB... tem o BNB, o ING e o Scotia Bank,
né, que, pelo menos até onde eu tinha visto, assim, que estavam ali, eles estão
incluídos, então, nesse standstill?
Sr. Marcos: Sim, todos os 11 bancos com os quais estamos negociando são
signatários do stand still.
Sra. Fabíola: Certo, está certo. E, neste caso, os questionamentos que eles
levantaram também ficam suspensos neste período, certo?
Sr. Marcos: Sim, o acordo prevê que não haja nenhuma movimentação no
período de vigência do documento.
Sra. Fabíola: Está ótimo, então. Legal, muito obrigada.
Sr. Marcos: De nada.
Operadora: A próxima pergunta vem de Glauber Rizzi, Brascabos.
Sr. Glauber: Boa tarde novamente. Eu estou aqui representando uma empresa
fabricante de redes elétricas, chicotes que, na verdade, é a maior fabricante de
redes elétricas para a linha branca do Brasil e também fabricamos para a linha
agrícola, para a linha automotiva, para a construção civil.
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Uma vez que vocês são o maior transformador de cobre no país e estão numa
situação, digamos, delicada e complicada como esta, quais os riscos e quais
conselhos vocês poderiam dar para uma empresa como a nossa vis-à-vis o que
vocês estão passando (e que consequentemente deve estar muito pior para outras
empresas concorrentes de vocês extremamente menores do mercado) para que a
gente não incorra em problemas de desabastecimento, de, enfim, problemas que
poderiam parar toda a nossa empresa e assim como parar os nossos clientes, que
entre eles nós temos Whrilpool, Electrolux, nós temos Bosch, nós temos Mitsubishi
e afins?
Sr. Marcos: Obrigada pela pergunta, Glauber. O que eu posso te assegurar é que
a nossa operação de mercado interno, que é concentrada aqui em São Paulo, ela
segue normalmente, sem nenhum tipo de ruptura e sem nenhuma previsão de
ruptura; ela está sendo conduzida normalmente abastecendo os nossos clientes e
cumprindo os nossos contratos. Não há qualquer sinal de que a gente teria outro
tipo de conduta.
Ao contrário, a gente está... até gostaríamos muito que o mercado restabelecesse
a sua dinâmica até mais rapidamente. Nós temos capacidade aqui de absorver um
aumento de demanda de produtos de mercado interno aqui em Utinga sem
maiores problemas.
Eu te tranquilizo em relação ao abastecimento porque a nossa capacidade está
inalterada para produtos transformados. O ajuste (quando ocorre) ele acontece na
produção de catodo na Bahia, não afeta mercado interno.
Sr. Glauber: Agradeço a sua resposta.
Operadora: A próxima pergunta vende de Danielle Assalve, Metal Bulletin.
Sra. Danielle: Olá, boa tarde. Marcos, eu queria perguntar para você,
principalmente ainda nesta questão do ponto de vista operacional, qual é a
expectativa, então, para a produção? Você até comentou que tem tomado... agora
no final vocês comentaram que, enquanto as negociações não são finalizadas,
você tem tomado medidas para aumentar o uso da capacidade.
Assim, o quê que a gente pode esperar em termos operacionais enquanto isto não
se acerta?
Sr. Marcos: A nossa capacidade de cobre primário é algo como 200 mil
toneladas. Nós pretendemos este ano produzir algo como 170 a 180 mil
toneladas. Este é o melhor número que nós temos neste momento.
Nós tomamos algumas medidas, uma delas foi, por exemplo, antecipar a nossa
parada técnica que normalmente acontece em agosto, ela está acontecendo neste
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presente momento, estaremos retornando à produção a partir do começo de abril,
(a partir do dia 5 é a nossa melhor programação), e a maneira que encontramos
para ocupar eventual disponibilidade de capacidade é através de contratos com
alguns parceiros de fazermos aqui industrialização por encomenda.
Então, a gente consegue encher a fábrica sem que a gente tenha que usar o
nosso próprio capital de giro.
Sra. Danielle: Aham, tá certo. E você pode dar uma a ideia de quantos parceiros,
de quantas empresas a gente está falando neste processo?
Sr. Marcos: São alguns parceiros, tem os suspeitos usuais deste mercado, são as
grandes empresas que operam com o concentrado e com o produto acabado, que
é o catodo.
Sra. Danielle: Aham, tá certo, perfeito. Obrigada.
Sr. Marcos: De nada.
Operadora: A próxima pergunta vem de Eduardo Maglanic, Bama Corporate
Finance.
Sr. Eduardo: Oi, boa tarde, Marcos.
Sr. Marcos: Boa tarde, Eduardo.
Sr. Eduardo: A minha pergunta é em relação ao avanço com os 2 principais
acionistas que você falou para um possível follow-on e um novo investidor
estratégico.
Eu queria saber se você conseguia passar algum detalhe a mais em relação ao
montante que se espera de aporte, algo um pouco mais concreto. Será que você
conseguiria passar essa informação?
Sr. Marcos: Nós ainda não temos, Eduardo, esses números finais do aporte, mas
ele será um volume bastante expressivo e vai permitir com que nós
restabeleçamos a nossa estrutura de capitais e estaremos aí preparados para as
novas fases que se aproximam.
O movimento vai ser significativo, ele envolve um processo de ancoragem, um
follow-on e envolve também outras questões aqui com os próprios bancos. Então,
a estrutura de capitais resultante vai ser tal que o nosso índice de liquidez vai ficar
bastante confortável (que é aquele indicador medido pelo ativo circulante, sobre o
passivo circulante) e também a relação de dívida líquida sobre patrimônio líquido
também vai ficar bastante confortável.
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Num momento oportuno, estes dados mais detalhados serão revelados ao
mercado.
Sr. Eduardo: Ok, obrigado.
Operadora: Encerramos neste momento a Sessão de Perguntas e Respostas.
Gostaria de passar a palavra ao Sr. Marcos Camara para as considerações finais.
Por favor, Sr. Marcos, pode prosseguir.
Sr. Marcos: Eu queria agradecer a todos pela participação no call de resultados
da Paranapanema e espero vê-los em breve numa oportunidade em que o
mercado já tenha se recuperado e nós tenhamos finalizado o processo de
reestruturação. Obrigado e boa tarde a todos.
Operadora: A áudio conferência da Paranapanema está encerrada. Agradecemos
a participação de todos e tenham uma boa tarde.
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