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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Prezados Acionistas,
É com muito prazer que convidamos V.Sas. a participar da Assembleia Geral Ordinária
(“AGO”) a ser realizada no dia 27 de março de 2015, às 10 horas, para deliberar sobre a
ordem do dia referente ao conclave ordinário. O evento ocorrerá na sede da Paranapanema
S.A. (“Paranapanema” ou “Companhia”), localizada na cidade de Dias D’Ávila, Estado da
Bahia, na Via do Cobre, nº 3.700, Área Industrial Oeste.
Os assuntos a serem deliberados na AGO estão descritos no Edital de Convocação e neste
manual (“Manual”), o qual tem o objetivo de fornecer as informações necessárias para que
V.Sas. possam exercer plenamente o seu direito de voto na AGO.
Na AGO, contaremos com a presença do Diretor Presidente e do Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores, além de representante dos Auditores Independentes e do
Conselho Fiscal, os quais poderão prestar quaisquer informações relativas aos assuntos
submetidos à deliberação dos acionistas.
A Companhia aproveita o ensejo para, neste documento, incorporar, por referência, toda a
documentação de suporte necessária para o exercício do voto, nos termos da Instrução
CVM n° 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada pela Instrução CVM nº 552, de
9 de outubro de 2014 (“ICVM 481”).
Por fim, aproveitamos para acrescentar que, além das informações contidas neste Manual,
V.Sas. poderão dirimir eventuais dúvidas em relação às matérias em pauta por meio de
contato direto com o Diretor Presidente e de Relações com Investidores, através de
mensagem eletrônica (dri@paranapanema.com.br) ou pelo telefone +55 11 21997566/7904, o qual, desde já, encontra-se à vossa disposição para atendê-lo prontamente
em todas as suas necessidades.
Seu voto é muito importante para a Paranapanema.
Na expectativa de que este Manual seja útil para a análise das propostas submetidas à
vossa apreciação e contando com a sua presença, aproveitamos para reiterar nosso apreço
e consideração.

Albano Chagas Vieira
Presidente do Conselho de Administração

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

Prezados Acionistas,
Para facilitar a análise e apreciação das matérias a serem debatidas por V.Sas., encontramse anexos ao presente Manual todos os documentos referentes a cada matéria
especificamente constante da Ordem do Dia, em atenção às exigências mínimas da ICVM
481.
Informamos que, conforme artigo 125 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”), para a instalação da AGO será necessária a participação
de 1/4 (um quarto) do capital social da Companhia. Caso o quórum legal não seja atingido,
a Companhia anunciará nova data para a realização, em segunda convocação, do conclave
não instalado. Nesta ocasião, a AGO poderá ser instalada com a presença de pelo menos 1
(um) acionista da Companhia.
É facultada, aos acionistas que não puderem comparecer à AGO, a nomeação de um
procurador para representá-los no ato, segundo as orientações contidas neste Manual.
Finalmente, agradecemos a confiança demonstrada por V.Sas. e reafirmamos o nosso
compromisso de buscar a criação de valor diferenciado e sustentado para os nossos
acionistas, por meio de atuação orientada pelos critérios da ética, da excelência e da
responsabilidade na condução dos negócios.

Atenciosamente,

Christophe Malik Akli
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

CONVITE AGO

DATA:

27 de março de 2015

HORÁRIO:

10 horas

LOCAL:

Sede da Companhia
Via do Cobre nº 3.700,
Área Industrial Oeste
Dias D’Ávila – BA
CEP 42850-000

MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO NA AGO:
1. Apreciação das contas dos administradores da Companhia, exame, discussão e votação
das demonstrações financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, do
Relatório dos Auditores Independentes e dos demais documentos relativos ao exercício
social encerrado em 31.12.2014, e apreciação dos resultados a ele correspondentes;
2. Destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2014;
3. Fixação da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de
2015;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de
2015, fixando os respectivos mandatos e remunerações.
COMO CHEGAR:

Ponto de Partida:
Aeroporto Internacional Deputado Luiz Eduardo Magalhães (Salvador; SSA)

Rota Principal: pela Via Parafuso
Saída do Aeroporto, à direita, no sentido da cidade de Lauro de Freitas.
Entrar no 1º retorno à esquerda e acessar pelo viaduto no sentido Camaçari/Polo
Seguir pela Estrada CIA-Aeroporto até a rotatória do Ceasa.
Entrar na 1ª à direita pela Via Parafuso.
Passar pelo pedágio até a rotatória da Ford.
Contornar a rotatória da Ford, e entrar na 3ª saída à direita, sentido Pólo/COFIC.
Seguir até a 2ª rotatória e entrar na 2ª saída à direita.
Na rotatória seguinte, entrar na 3ª saída à direita.
Seguir em frente até passar pelo viaduto sobre estrada BA 093.
Já na Via do Cobre, a Unidade Dias D’Ávila da Paranapanema situa-se ao final desta via.

Rota Alternativa: pela BR-324
Mesmo caminho para entrar na estrada CIA-Aeroporto até a rotatória do Ceasa.
Contornar rotatória até 2ª saída (direção CEASA).
Ultrapassar a próxima rotatória (SIMÕES FILHO).
Seguir até a saída para BR-324 (Salvador - Feira de Santana).
Na BR 324, passar o posto da Polícia Rodoviária Federal e a entrada de Simões Filho.
Pegar saída à direita (BA 093) na direção de Alagoinhas/Camaçari/Pojuca.
Seguir e passar Polícia Rodoviária Estadual.
Passar também pela entrada do Pólo Industrial e seguir até trecho em mão única.
Logo após, entrar à direita logo após o viaduto (há placa Paranapanema)
Entrar à direita, já na Via do Cobre, seguir até o final desta via.

PROCEDIMENTOS E PRAZOS

Como condição para participação na AGO, os acionistas deverão apresentar à Companhia
os seguintes documentos:
a)

comprovante expedido pela instituição responsável pela escrituração das ações da
Companhia, emitido dentro dos 5 (cinco) dias que antecedem à data de realização da
AGO;

b)

o instrumento de mandato (para aqueles que forem se fazer representar por meio de
procurador);

c)

relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas,
o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão
competente;

d)

cópia de documento de identificação com foto recente e validade nacional, em se
tratando de pessoa física;

e)

cópia do estatuto social/contrato social e do ato que investe o representante de
poderes bastantes, no caso de pessoa jurídica.

Com relação aos itens “(a)” e “(c)” acima, os documentos deverão ser requeridos aos
órgãos competentes com antecedência de 3 (três) dias úteis antes da data de entrega
pretendida, que deverá estar especificada no requerimento.
Para os fins do item “(d)” acima, a Companhia aceitará os seguintes documentos: (i)
Carteira de Identidade de Registro Geral (RG) expedida por órgão autorizado; (ii) Carteira
de Identidade de Registro de Estrangeiro (RNE) expedida por órgão autorizado; (iii)
Passaporte válido expedido por órgão autorizado; (iv) Carteira de Órgão de Classe válida
como identidade civil para os fins legais, expedida por órgão autorizado (OAB, CRM, CRC,
CREA); (v) Carteira Nacional de Habilitação com foto (CNH nova).
Para os fins do item “(e)” acima, no caso de pessoas jurídicas com representantes que não
sejam nomeados no próprio contrato social ou com algum procedimento de nomeação por
ato em separado (como no caso dos administradores de sociedades por ações nomeados
pelo seu conselho de administração ou nomeados diretamente pela assembleia geral), é
necessário que o acionista comprove a validade da nomeação, providenciando
comprovante do arquivamento do ato no registro competente, bem como respectiva
publicação (quando aplicável).
No caso dos fundos de investimento, o representante deverá comprovar a sua qualidade de
administrador do fundo ou de procurador devidamente nomeado por este, na forma da
legislação que lhe for aplicável.
No caso das pessoas jurídicas estrangeiras, a documentação que comprova os poderes de
representação deverão passar por processo de notarização e consularização, não sendo
necessária a tradução juramentada se a língua de origem do documento for o português,
inglês ou espanhol. Documentos redigidos em outras línguas, só serão aceitos mediante
apresentação de tradução juramentada para uma das 3 (três) línguas mencionadas.

Os originais ou cópias autenticadas dos documentos acima citados deverão ser entregues
na sede da Companhia até o início da AGO, a ser realizada no dia 27 de março de 2015, às
10 horas.
Para facilitar sua participação, a Companhia receberá cópia simples dos documentos acima
referidos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da AGO, por fax, e-mail ou
correspondência para os seguintes endereços:
FAX: +55 11 4461-4034
A/C Cyntia Burin
e-mail : dri@paranapanema.com.br
Para a Sede da Companhia
Via do Cobre, 3700
Área Industrial Oeste - Dias D’Ávila – BA – Brasil
CEP 42850-000
Para a Sede Administrativa
Rua Felipe Camarão, 500
Utinga – Santo André – SP - Brasil
CEP 09220-580
A apresentação antecipada de cópia simples não exclui o dever de apresentação de vias
originais, exceto se a apresentação antecipada dos documentos for de cópias autenticadas
por notário competente. No caso de apresentação de cópias autenticadas, a Companhia
colocará as vias autenticadas entregues pelos acionistas à disposição dos mesmos no dia
seguinte à realização da AGO, mediante pedido por escrito entregue na sede da
Companhia na data da AGO. Documentos que não forem retirados pelos acionistas na sede
da Companhia, serão destruídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados do
encerramento da AGO.
Qualquer dúvida, favor contatar: Cyntia Burin, Gerente de Relações com Investidores, no
telefone: +55 11 2199-7566/7904.

REPRESENTAÇÃO POR PROCURAÇÃO
Caso V.Sas. prefiram indicar um representante legal para voto por procuração, os
documentos que confirmam a representação também deverão ser entregues na sede da
Companhia dentro dos prazos e na forma descrita acima.
Com o propósito de facilitar a participação na AGO, a administração da Companhia deixa à
disposição de seus acionistas, como mera cortesia e sem um compromisso formal de
solicitação, o modelo de procuração constante do Anexo VI com uma sugestão de texto e
advogados da Companhia, caso o acionista não tenha quem indicar. Dessa forma, V.Sas.
deverão considerar que tal sugestão de texto não configura um pedido público de
procuração para os fins do Capítulo IV da ICVM 481, mas sim, uma facilidade que a
Companhia coloca à sua disposição.
Procuradores sugeridos pela Companhia
IVAN APSAN FREDIANI, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-SP sob nº 231.274S e na OAB-BA sob nº 17.409, portador da cédula de identidade RG nº 07.022.858-20-SSPBA e do CPF nº 668.566.475-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, com escritório na Rua Felipe Camarão, nº 500, Cidade de Santo André,
Estado de São Paulo, CEP 09220-580.
GIOVANNA ARAUJO PACHECO, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o
nº 269.803, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.317.534-4 e inscrita no CPF/MF
sob o nº 303.456.528-35, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com escritório na Rua Felipe Camarão, nº 500, Cidade de Santo André, Estado de
São Paulo, CEP 09220-580.

INFORMAÇÕES SOBRE AS MATÉRIAS CONSTANTES DA ORDEM DO DIA DA AGO
Conforme disposto no art. 132 da Lei das S.A. e no art. 21 do seu Estatuto Social, a
Companhia deve promover a realização de uma Assembleia Geral Ordinária uma vez por
ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar
sobre as seguintes matérias:




Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras do exercício;
Destinação do Resultado do último exercício;
Eleger os membros do Conselho Fiscal.

Ainda deve Assembleia Geral fixar anualmente o montante global da remuneração dos
administradores, nos termos do Artigo 152 da Lei das S.A. e do Artigo 10, parágrafo
primeiro, do Estatuto Social da Companhia.
Nos termos da ICVM 481, a Companhia fornece neste Manual a descrição, fundamentação
e análise das matérias a serem deliberadas na AGO. Dessa forma, este Manual busca
seguir, de forma sistemática, a organização de tais informações, nos termos dos Artigos 9º,
10 e 12 (e respectivos anexos) da ICVM 481.

1.

APRECIAÇÃO DAS CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO, EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2014 E APRECIAÇÃO DOS RESULTADOS A ELE CORRESPONDENTE

Fundamentos Gerais
As contas dos administradores são apresentadas junto do Relatório da Administração e das
Demonstrações Financeiras elaboradas pela Diretoria da Companhia. Antes de serem
levadas ao conhecimento e aprovação dos acionistas, as contas devem ser aprovadas
previamente pelo seu Conselho de Administração, o que, em relação às Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, ocorreu
em 10 de fevereiro de 2015. Após a emissão do Parecer com opinião do Conselho Fiscal,
as contas são, por fim, submetidas à AGO.
O Relatório da Administração contém informações de caráter financeiro e não financeiro,
além de informações estatísticas e operacionais, referentes à análise e discussão das
principais contas da Demonstração do Resultado do Exercício, assim como informações
relacionadas aos colaboradores, responsabilidade social, mercado de capitais, governança
corporativa, dentre outras.
As Demonstrações Financeiras expressam a situação econômico-financeira da Companhia,
permitindo aos acionistas avaliar a situação patrimonial, os índices de liquidez, o nível de
lucratividade e o grau de endividamento. Ademais, referido documento deve ser elaborado
de acordo com as práticas contábeis emanadas pela legislação societária e as normas
complementares emitidas pela CVM.
De acordo com a Lei das S.A., as Demonstrações Financeiras são compostas por 5 (cinco)
documentos:


Balanço Patrimonial;






Demonstração do Resultado do Exercício;
Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados;
Demonstração dos Fluxos de Caixa; e
Demonstração do Valor Adicionado.

As Notas Explicativas acompanham as Demonstrações Financeiras e visam complementar
tais Demonstrações Financeiras, além de auxiliar sua análise e entendimento. Trata-se de
imposição legal prevista no §5º, IV, do art. 176 da Lei das S.A., devendo indicar os
seguintes aspectos:











principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente
estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de
provisões para encargos ou riscos, e dos ajustes para atender a perdas prováveis na
realização de elementos do ativo;
investimentos em outras sociedades, quando relevantes;
aumento de valor de elementos do ativo resultantes de novas avaliações;
ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros
e outras responsabilidades eventuais ou contingentes;
taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo;
número, as espécies e as classes das ações do capital social;
opções de compras de ações outorgadas e exercidas no exercício;
ajustes de exercícios anteriores;
eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam
vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da
Companhia.

Para fins de cumprimento do artigo 133 da Lei das S.A. e dos artigos 9º, 10 e 12 da ICVM
481, a Companhia disponibilizou aos acionistas a seguinte documentação:
(i)

Relatório da Administração sobre as estatísticas operacionais e a análise e
discussão dos Administradores sobre as principais contas da Demonstração do
Resultado do Exercício;

(ii)

Cópia das Demonstrações Financeiras (com as notas explicativas) acompanhadas
de Relatório do Auditor Independente;

(iii)

Formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP;

(iv)

Parecer do Conselho Fiscal;

(v)

Comentários dos Administradores sobre a situação financeira da Companhia, com
as informações do Item 10 do Formulário de Referência da Companhia;

(vi)

Proposta de Remuneração dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal,
com as informações do item 13 do Formulário de Referência.

Os documentos mencionados nos itens (i) a (iv) foram disponibilizados no sistema IPE da
CVM/BM&FBOVESPA no dia 11 de fevereiro de 2015. Os documentos mencionados nos
itens (v) a (vi) foram disponibilizados no sistema IPE em 26 de fevereiro de 2015 e constam
no Anexo III ao presente Manual. Todos os documentos mencionados encontram-se à
disposição nos sites: CVM (www.cvm.gov.br), BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br)
ou no site de Relações com Investidores da Companhia (www.riparanapanema.com.bri).

As Demonstrações Financeiras do exercício de 2014 foram publicadas no dia 11 de
fevereiro de 2015 nos jornais: Diário Oficial do Estado da Bahia (DOEBA) e Folha do Estado
de São Paulo.
Análise e Proposta
Em linha com o processo de harmonização das práticas contábeis internacionais, a
Companhia adotou integralmente os dispositivos da Lei nº 11.638/2007 e da Lei nº
11.941/2009 para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014. Todos os
pronunciamentos do CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis emitidos de 2008 a
2014 foram igualmente adotados quando aplicáveis à Companhia.
O Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia foram
auditados pela KPMG Auditores Independentes, previamente à aprovação do Conselho de
Administração, em 10 de fevereiro de 2015, e à emissão da opinião do Conselho Fiscal,
tendo sido, portanto, considerados em condições de serem submetidos à deliberação da
AGO.
Pelo exposto, a Administração da Companhia recomenda aos seus acionistas que
examinem detalhadamente todos os documentos disponibilizados, a fim de deliberarem
sobre a aprovação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014.
2.

DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS DA COMPANHIA, RELATIVOS AO EXERCÍCIO SOCIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

A Administração da Companhia submete à apreciação de V. Sas. proposta de destinação
dos resultados, face à apuração do lucro no exercício social findo em 31 de dezembro de
2014, no montante total de R$123.879.786,61, que após deduzida a constituição da reserva
de incentivos fiscais, perfaz um total de R$113.327.175,16. A Administração da Companhia
propõe a destinação do valor de R$113.327.175,16, relativo ao saldo do lucro líquido do
exercício de 2014, para compensação dos prejuízos contábeis acumulados até 31 de
dezembro de 2014. Após a compensação, os prejuízos acumulados ficarão reduzidos a
R$44.920.999,47, conforme demonstrado a seguir:
Contas contábeis
Prejuízos Acumulados 2013
Realização do Ajus te da Avaliação Patrimonial exerc. anterior - regis trado 2014
Realização do Impos to Ajus te da Avaliação Patrimonial exerc. anterior - regis trado 2014
Ajus te Res erva Incentivos Fis cais exerc. anterior - regis trado 2014

Prejuízos Acumulados - após ajuste de avaliação patrimonial e incentivo fiscal
(-) Compensações:
Reserva capital p/ ágio na realização do Capital
Reservas de Incentivos Fiscais I.Renda
Reserva Legal
Reserva para investimentos por retenção Lucros
Resultado do Exercício Corrente
Valor do Prejuízos acumulado após compensações

Valor (R$)
-224.721.701,95
18.003.605,81
-3.936.481,65
366.549,73
-210.288.028,06
165.367.028,59
33.393,29
37.712.481,77
2.376.613,13
11.917.365,24
113.327.175,16
-44.920.999,47

A Companhia esclarece que não há proposta de destinação do resultado na forma do
Anexo 9-1-II, em função da não apuração de lucro líquido no exercício.

3.

FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2015

Fundamentos Gerais
Conforme previsto no Artigo 152 da Lei das S.A., a fixação da remuneração anual dos
administradores é de competência exclusiva da Assembleia Geral.
O Artigo 10, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia determina que esta
definição deve ser feita na forma global - incluindo benefícios de qualquer natureza e verba
de representação - cabendo ao Conselho de Administração distribuir a remuneração dentre
os administradores da Companhia, tendo em conta as suas responsabilidades, o tempo
dedicado às funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços
no mercado.
Proposta
A Companhia apresentou proposta de remuneração dos administradores, incluindo as
informações constantes do item 13 do Formulário de Referência. Para maiores informações,
vide a proposta da administração que consta no Anexo III ao presente Manual.
A Proposta de Remuneração dos Diretores Estatutários e Conselheiros para o exercício de
2015 totaliza R$17.177.451,99, distribuídos em R$2.044.800,00 para o Conselho de
Administração e R$15.132.651,99 para a Diretoria.

4. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL E FIXAÇÃO DA SUA REMUNERAÇÃO
a) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal da Companhia
Fundamentos Gerais
O Conselho Fiscal é órgão de funcionamento permanente da Companhia, tendo as suas
regras previstas no Capítulo IV do Estatuto Social da Companhia.
Referido órgão deve ser composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco)
membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, todos com
mandato unificado de 1 (um) ano, permitida a eleição.
A eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes dá-se pela
aprovação da seguinte forma:
(i) os acionistas minoritários, desde que representem, em conjunto, 10% (dez por cento)
ou mais das ações com direito a voto terão direito de eleger, por votação em separado, 1
(um) membro, na forma do artigo 161, §4º, “a”, segunda parte, da Lei das S.A.;
(ii) os demais acionistas terão o direito de eleger os membros efetivos e suplentes que,
em qualquer caso, serão em número igual ao dos eleitos nos termos do item (i) acima
mais um.
O acionista que desejar indicar candidato para o Conselho Fiscal poderá notificar a
Companhia por escrito informando o nome, qualificação e currículo profissional completo do
candidato observadas as regras e condições de eleição, cumprindo os dispositivos da ICVM
481. O acionista ou o grupo de acionistas também poderá indicar um membro ao Conselho

Fiscal e respectivo suplente na AGO, pessoalmente ou por meio de procurador, munido do
nome, qualificação e currículo profissional completo do candidato, observadas as mesmas
regras e condições de eleição, cumprindo, inclusive, os dispositivos da ICVM 481.
A Companhia foi notificada pelos acionistas abaixo nomeados e recebeu a indicação dos
seguintes candidatos para compor o Conselho Fiscal:
Candidato Titular

Candidato Suplente

Indicação dos Acionistas

Mário Fernando Engelke

Casimiro Agostinho P. Lopes Caixa de Prev. dos
Funcionários do Banco do
Brasil

Susana Jabra

Artur Carlos das Neves

Sul America Expertise FIA,
Fundo Fator Sinergia IV FIA

João Bosco de O. Santos

Tarcísio Luiz Silva Fontenele

Fundação Sistel de
Seguridade Social

Clodoaldo Francelino Miguel

Luciana M. Silvestrini

Fundação Petrobras de
Seguridade Social-Petros

Seguem, no Anexo II abaixo, as informações dos itens 12.5 a 12.10 do conteúdo do
Formulário de Referência previsto no Anexo A da Instrução CVM nº 552/14 relativas aos
membros indicados pelos acionistas para compor o Conselho Fiscal.
b) Fixação da Remuneração
Fundamentos Gerais
Conforme previsto no Artigo 162, parágrafo terceiro, da Lei das S.A. e no Artigo 20 do
Estatuto Social da Companhia, a Assembleia Geral é o órgão competente para a fixação da
remuneração dos membros do Conselho Fiscal.
A lei societária determina que a remuneração não poderá ser inferior, para cada membro
em exercício, a 10% (dez por cento) do que, em média, for atribuída a cada diretor, não
computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros.
Proposta
A Companhia apresenta proposta de remuneração dos membros do Conselho Fiscal, bem
como informações adicionais constantes do item 13 do Formulário de Referência da
Companhia. Para maiores informações, vide a proposta da administração que consta no
Anexo III ao presente Manual.
O montante global da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, conforme proposto
pela Administração da Companhia, é de R$822.600,00.

ANEXO I

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO COM A ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS
ADMINISTRADORES SOBRE AS PRINCIPAIS CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO DO
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2014, PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLETAS DE 2014
Este relatório encontra-se à disposição no endereço eletrônico:
www.ri.paranapanema/centralderesultados

ANEXO II
ITEM 12 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA, CONTENDO AS
INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL INDICADOS
PELOS ACIONISTAS DA COMPANHIA.

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA - ITEM 12

Informações dos itens 12.5 a 12.10
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor,
indicar, em forma de tabela:
a. Nome

b.
Idade

c. Profissão

d. CPF

e. Cargo
Eletivo
Ocupado

h. Prazo
de
Mandato

i. Outros
cargos

k. Membro
Independe
nte

N/A

j. Eleito
pelo
controlado
r
Não

N/A

l. Número de
Mandato
consecutivo
s
0

Mario Fernando
Engelke

76

Economiário

011.249.197-91

Conselho
Fiscal Titular

1 ano

Casimiro Agostinho
Pereira Lopes

56

Economiário

551.683.617-49

Clodoaldo Francelino
Miguel

40

Advogado

000.000.000-00

Conselho
Fiscal
Suplente
Conselho
Fiscal Titular

1 ano

N/A

Não

N/A

0

1 ano

N/A

Não

N/A

0

Luciana Leocadio
Silvestrini

37

Economista

000.000.000-00

Conselho
Fiscal
Suplente
Conselho
Fiscal Titular

1 ano

N/A

Não

N/A

0

Susana Hanna
Stiphan Jabra

57

Economista

037.148.408-18

1 ano

N/A

Não

N/A

1

Artur Carlos das
Neves

60

Engenheiro

670.005.768-04

Conselho
Fiscal
Suplente

1 ano

N/A

Não

N/A

1

João Bosco de
Oliveira Santos

50

Contador

513.791.476-20

Conselho
Fiscal Titular

1 ano

N/A

Não

N/A

7

Tarcisio Luiz Silva
Fontenele

52

Advogado

000.000.000-00

Conselho
Fiscal
Suplente

1 ano

N/A

Não

N/A

0

Mario Fernando Engelke
Nos últimos 5 anos ocupou os seguintes cargos, nos períodos indicados, nas seguintes
empresas: (i) Presidente da Associação Atlética Banco do Brasil - Tijuca (RJ), desde 2002;
(ii) Diretor Administrativo Financeiro, de 2003 a 2010, da Brasil Saúde Companhia de
Seguros; (iii) Membro do Conselho Fiscal, desde 2004, da CESABB - RJ - Conselho
Estadual de AABB do Estado do Rio de Janeiro; (iv) Membro do Conselho Fiscal da
Associação Atlética Banco do Brasil – Rio, desde 2002; (v) Membro do Conselho Fiscal, de
2011 a 2014, da Companhia de Bebidas das Américas – Ambev; (vi) Membro do Conselho
Deliberativo da Caixa de Assistência aos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, desde
2012; e (vii) Membro do Comitê Financeiro da Associação Atlética Banco do Brasil – Rio,
desde 2012. Atualmente, também ocupa o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da
AMBEV S.A.
Casimiro Agostinho Pereira Lopes
Graduado em Ciências Contábeis pela UFRJ (1988), especialização em Finanças
Internacionais pela IBMEC (1993), MBA de Gestão em Seguros pela Universidade Cândido
Mendes (2002), Extensão em Governança Corporativa pela FGV-Rio(2004), curso de
Governança Corporativa pela FEA/USP (2000). Nos últimos 5 anos, ocupou o seguinte
cargo, no período indicado, na seguinte empresa: Gerente Executivo, de 2008 a 2012, da

Cobra Tecnologia. Tendo sido Membro do Conselho de Administração Efetivo da Ativo S.A.
– Securitizadora de Créditos Financeiros, de 2005 a 2007.
Clodoaldo Francelino Miguel
Bacharel em Direito em Universidade São Francisco (2006), Pós-Graduação em
Especialização em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho (2010), Pós-Graduação em
Especialização em Gestão e Políticas Públicas (2014), Pós-Graduando em Especialização
em Direito Municipal, técnico em Edificações (1999). Atualmente trabalha como Assistente
Legislativo, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (2010-2015).
Luciana Leocadio Silvestrini
Bacharelado em Economia pela UERJ (1999), MBA Executivo em Finanças pela IBMEC
(2002). Nos últimos 5 anos ocupou os seguintes cargos, nos períodos indicados, nas
seguintes empresas: (i) Head de Equity Research e Sócia, de 2006 a 2012, da Ativa
Corretora; e (ii) Gerente de Participações Minoritárias, desde 2012, da Petros – Fundação
Petrobras de Seguridade Social
Susana Hanna Stiphan Jabra
Economista pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo
(FEA-USP) e MBA Executivo em Finanças pelo INSPER. Atua há mais de 30 anos em
empresas de grande e médio porte, tendo participado de importantes operações realizadas
no mercado de capitais. É membro titular do Conselho Fiscal da BRF S.A, onde foi membro
do Comitê de Auditoria, é membro titular do Conselho Fiscal da JSL S.A e membro titular do
Conselho de Administração da CSU CardSystem S.A. Foi membro titular do Conselho
Fiscal e do Comitê de Auditoria da CPFL Energia S.A., membro do Conselho Fiscal do
Universo Online S.A. e da FERBASA. Foi membro suplente do Conselho Fiscal do Banco
Itau Unibanco Holding S.A. Foi membro titular do Conselho de Administração da CPFL
Energia, da Fras-Le S.A., da TELENORTE Celular Participações S.A, da Bonaire
Participações S.A, entre outras. Na CPFL Energia, foi membro do Comitê de Gestão de
Pessoas e coordenadora do Comitê de Partes Relacionadas. É Conselheira de
Administração e Fiscal Certificada pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa –
IBGC. Sócia-diretora da HJN Consultoria & Assessoria, empresa especializada em
governança corporativa e risco. Atuou como economista no Banco Itaú S.A., Gerente de
Planejamento e Controle na AGÊNCIA ESTADO Ltda., Gerente Executiva de Participações
e membro do Comitê de Responsabilidade Social da Fundação Petrobrás de Seguridade
Social (PETROS), Diretora Financeira e de Relações com Investidores da TSL Engenharia
Ambiental S.A., entre outras.
Artur Carlos das Neves
Engenheiro de Soldas de alta tecnologia na USP(1982), Engenheiro Mecânico na
Universidade Júlio de Mesquita(1977) e pós-graduado em Administração e Finanças na
USP(1984). É especialista em SIG e ERP pela Barneveld Instituto Netherlands(1991),
participou de um Programa de Desenvolvimento de Executivos em Harvard (1997), e de um
curso direcionado a Custeio Integrado de Cadeias Produtivas na University of California
(1995). Experiência no Conselho e Comitês de empresas como por exemplo, Brasil
Telecom e NDT do Brasil. Já atuou como Sócio, Diretor, Gerente, Engenheiro em diversas
empresas, como Execonsult, Ernst & Young e Brasil Telecom. Atualmente é Diretor e Sócio
Fundador da AMPHI- Gestão e Governança e Conselheiro na Moinhos Anaconda, Grupo
Benassi, CSU, JSL e CRC.
João Bosco de Oliveira Santos
Contador formado pelo Ensino Unificado do Distrito Federal (1989), pós-graduação em
Administração Financeira – ICAT (1994), curso de Extensão em Desenvolvimento Gerencial
– ISAD – PUC (1997). Desde 1991 segue carreira na Fundação Sistel, onde após ocupar

diversos cargos como Contador, Analista Contábil e de Orçamento, Gerente da Divisão de
Planejamento e Controle, Gerente de Orçamento e custos, assumiu a Gerência de
Administração e Controle, função que permanece até hoje, também foi Conselheiro Fiscal
da Embraer, Tele-Sudeste e Eluma. Desde abril/2008 é membro efetivo do Conselho Fiscal
da Paranapanema S.A.
Tarcisio Luiz Silva Fontenele
Graduado em Direito pela Associação de Ensino Unificado do DF (1983), com PósGraduação em Direito Processual Civil, pelo ICAT-DF (1995). Advogado no escritório de
advocacia João Agripino de Vasconcelos Maia, em Brasília - DF (1984-1985). Foi Advogado
da Mútua de Assistência dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (19851986). Foi Diretor Jurídico da Americel S.A. Companhia de Telefonia Celular (1997-1998).
Foi membro titular dos Conselhos Fiscais das seguintes empresas: Embratel Participações
S.A., Tele Nordeste Celular Participações S.A., Santos Brasil S.A. - Companhia Portuária de
Containers, Eluma S.A e Brasken S.A. É Membro da Comissão Nacional Jurídica da
ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar
(desde 1997). Foi Membro da Câmara de Recursos da Previdência Complementar – CRPC,
do Ministério da Previdência Social (2012-2014). Atualmente exerce o cargo de Gerente
Jurídico da Fundação Sistel de Seguridade Social. É Conselheiro Fiscal Suplente da
Embraer (desde 2001), da Brasil Foods S.A. (desde 2011), e da CPFL Energia S.A. (desde
2012).
12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de
administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo:
Nome do Conselheiro
João Bosco de Oliveira Santos
Susana Hanna Stiphan Jabra

Percentual de Participação
91,67
91,67

12.7 Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros
dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e
de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários.
Não aplicável.
12.8 Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar,
em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo.
Não aplicável.
12.9 Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau entre:
a. Administradores do emissor
b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou
indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e
(ii) controladores diretos ou indiretos do emissor

d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas do emissor
Não aplicável.
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção
daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do
capital social;
b. controlador direto ou indireto do emissor
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não aplicável.

ANEXO III
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO CONTENDO (I) OS COMENTÁRIOS DOS
ADMINISTRADORES SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA COMPANHIA, COM AS
INFORMAÇÕES DO ITEM 10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA; (II)
PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES COM AS INFORMAÇÕES
DO ITEM 13 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA.

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA - ITEM 10
10. - Comentários dos diretores
A seguir são apresentados os comentários da Diretoria da Companhia correspondentes à
análise da condição financeira e patrimonial da Paranapanema, que contemplam um
panorama sobre o desempenho do mercado global para cada um dos exercícios encerrados
em 2014, 2013 e 2012 e seus impactos nos resultados da Companhia, bem como uma
análise sobre o desempenho da gestão de capital e as ações endereçadas nessa gestão ao
longo desses exercícios.
10.1 Os diretores devem comentar sobre:
a) Condições financeiras e patrimoniais gerais
A Diretoria entende que a Companhia possui uma posição financeira adequada para
financiar suas operações e seu plano de investimentos. A geração de caixa operacional em
2014 alcançou R$673,1 milhões, resultando em Fluxo de Caixa Livre de R$604,5 milhões,
enquanto em 2013 os números foram negativos em R$361,4 milhões e R$481,7 milhões,
respectivamente. Estes resultados extremamente positivos foram consequência das
iniciativas implantadas na Companhia desde 2013, onde a restruturação dos negócios e
revisão de processos culminou em redução de gastos e despesas e menor alocação de
capital nas operações.
Além da evolução da geração operacional de caixa, o EBITDA Ajustado apresentou
crescimento de 8% em comparação com 2013, atingindo R$358,3 milhões, e é
consequência do ganho de Margem Bruta no mesmo período.
A relação dívida líquida/EBITDA Ajustado reduziu de 2,2 vezes em 2013 para 0,8 vezes em
2014, fruto da maior geração de caixa que impactou positivamente a Dívida Líquida como
também maior EBITDA Ajustado.
O quadro abaixo mostra a evolução da dívida (caixa) líquida (o) dos três últimos anos:
em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma
Curto Prazo
Longo Prazo
Instrumentos Financeiros Derivativos
Endividamento Total
Caixa e Equivalentes de Caixa
Aplicações Financeiras
Instrumentos Financeiros Derivativos
Disponibilidades

2012
532.535
272.660
5.228
810.423
195.529
439.267
19.479
634.796

2013
519.486
598.613
82.102
1.200.201
79.517
375.170
28.859
454.687

2014
749.123
583.960
123.497
1.456.580
276.872
771.005
134.560
1.047.877

Endividamento Líquido
EBITDA Ajustado LTM
Dívida Líquida/EBITDA Ajustado

175.627
124.943
1,2x

745.514
332.369
2,2x

408.703
358.327
0,8x

O Endividamento Total no encerramento de 2014 atingiu R$1,5 bilhão, crescimento de 21%
em comparação a 2013 em função do reconhecimento da variação cambial sobre o
endividamento da Companhia (74% em dólares), e da contratação de novas linhas de
financiamento.
As Disponibilidades, que englobam Caixa, Aplicações Financeiras e Instrumentos
Financeiros Derivativos, atingiram R$1,2 bilhão no encerramento de 2014, crescimento de
145% devido aos esforços em diminuir a alocação de capital nas operações, que resultou
na redução de R$396,7 milhões somente em Capital de Giro. Os recursos financeiros da
Companhia são mantidos em investimentos de baixo risco e títulos públicos federais em
instituições financeiras de primeira linha, com remuneração média de 101,3% do CDI.
O índice Dívida Líquida/EBITDA Ajustado, utilizado para fins de covenants em alguns
contratos de financiamentos, atingiu 0,8x, bem abaixo do limite de 3,5x, como resultado da
melhora no EBITDA Ajustado e nas Disponibilidades.
Somando-se esses fatores, o endividamento líquido da Companhia com derivativos
embutidos foi de R$408,7 milhões em 31 de dezembro de 2014, comparado com R$716,7
milhões no final do ano anterior e R$175,6 milhões ao final de 2012.
b. estrutura de capital:
em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma
Endividamento Total (CP+LP)
% estrutura de capital
Patrimônio Líquido
% estrutura de capital

2012
805.195
36%
1.461.730
64%

2013
1.118.099
45%
1.377.441
55%

2014
1.333.083
53%
1.204.232
47%

A Companhia tinha, no encerramento de 2014, uma estrutura de capital composta de 53%
de Endividamento e 47% de capital próprio (Patrimônio Líquido). Esta estrutura evolui nos
últimos dois anos para o crescimento do Endividamento concomitante com a redução do
Patrimônio Líquido. A explicação para tais fatores são: (i) aumento da utilização de capital
de terceiros para financiar suas operações e investimentos, e (ii) implantação do hedge
accounting, que contabiliza todo o efeito da marcação a mercado do instrumento de hedge
na conta Ajustes de Avaliação Patrimonial, que nos últimos dois exercícios foi redutora de
Patrimônio Líquido.
c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
A Diretoria entende que a Companhia possui plena capacidade de pagamento dos
compromissos financeiros assumidos, com geração de caixa operacional crescente e
acesso a linhas de empréstimos e financiamento de curto e longo prazo em bancos
privados ou de fomento/desenvolvimento, no mercado doméstico e estrangeiro. O aumento
do endividamento líquido nos últimos anos reflete a estratégia da Diretoria em investimentos
nas operações da Companhia.
O Total de Caixa e Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras ao final de 2014
somava R$1.048 milhões, montante suficiente para amortizar 100% do Endividamento de
Curto Prazo (R$749,1 milhões) e 51% do Endividamento de Longo Prazo (R$584,0
milhões). Tendo isto exposto, fica claro a posição financeira saudável da Paranapanema,
apoiada em forte geração de caixa e ampla liquidez.

A Companhia acompanha atentamente seus índices de endividamento e considera que se
encontra em uma posição muito confortável com uma relação dívida líquida/EBITDA
ajustado de apenas 0,8 vezes. Em 31 de dezembro de 2013, este mesmo índice era de 2,2
vezes, o que demonstra o empenho da Diretoria em desalavancar a Companhia.
d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes utilizadas
A expansão e modernização das unidades fabris e a maior necessidade de capital de giro
para dar suporte ao crescimento das operações geraram a necessidade de ampliar o
financiamento de terceiros da Companhia.
As captações da Companhia são referentes a financiamentos de comércio exterior e linhas
de fomento com bancos de desenvolvimento que totalizavam R$1.333,1 milhões em 31 de
dezembro de 2014, aumento de 42% em relação ao ano anterior, em função do
reconhecimento da variação cambial sobre o endividamento da Companhia (74% em
dólares), e da contratação de novas linhas de financiamento.
Dessa maneira, a Diretoria conclui que a Companhia se beneficia de sua posição de grande
exportadora para se financiar principalmente através de linhas de crédito ligadas à
exportação e, em menor grau, através de linhas de bancos de desenvolvimento. Essas
linhas possuem um custo inferior à média dos demais instrumentos de captação disponíveis
no mercado.
Assim como em 2014, em 2013 e 2012, o capital de giro e os investimentos em ativos não
circulantes foram financiados predominantemente por recursos de terceiros, através de
financiamentos de exportação e importação visando fazer frente à maior necessidade de
capital de giro para financiamento a clientes, tendo em vista a elevação do volume no
período. A abertura dos montantes e custos por linha de captação da Companhia está
disponível no item 10.1.f.
e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
A Companhia não espera enfrentar deficiências de liquidez, uma vez que suas operações
geram caixa e a Companhia dispõe de linhas de crédito adequadas para financiar seus
investimentos e expansão das operações. De qualquer modo, a Paranapanema conta com
alternativas como adiantamento de contratos de câmbio e pré-pagamento de exportação,
cartas de crédito e forfaiting para financiar fornecedores de matérias primas (concentrado
de cobre) para cobrir qualquer eventualidade.
f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:
i.

contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Os empréstimos e financiamentos tomados pela Companhia e as parcelas de longo prazo
em 31 de dezembro de 2014, 2013 e 2012 estão demonstrados na tabela a seguir:

a)

b)

Captados a curto prazo (BRL)

2014

2013

2012

Financiamentos de Comércio Exterior

542.934

426.143

308.744

Total

542.934

426.143

308.744

Captados a longo prazo
Contratados no Mercado Externo (BRL)
Financiamentos de Importação

Passivo Circulante
2014

2013

Passivo Não Circulante
2012

2014

2013

2012

8.109

12.067

37.631

33.597

50.244

53.082

Empréstimos em Moeda Estrangeira

135.133

35.477

183.036

265.620

231.895

26.788

Total

143.242

47.544

220.667

299.217

282.139

79.870

Em 31 de dezembro de 2014, as taxas de juros anuais sobre as dívidas captadas a longo prazo no mercado externo eram como segue:
Até 3%...................................................

15.400

Acima de 3%..........................................

427.059
442.459
Passivo Circulante

Contratados no Mercado Interno (BRL)

2014

2013

Passivo Não Circulante
2012

2014

2013

12.926

6.074

2.998

43.922

40.127

34.667

Banco do Nordeste do Brasil - FNE

48.206

22.570

126

168.321

202.597

158.123

NCE

1.815

17.155

-

72.500

73.750

Total

62.947

45.799

3.124

284.743

316.474

Em 31 de dezembro de 2014, as taxas de juros anuais sobre as dívidas captadas a longo prazo no mercado interno eram como segue:
Até 5%...................................................

7.014

De 5% a 8%............................................

98.745

Acima de 8%..........................................

241.931
347.690

c)

2012

Financiamento de Projetos

Total de Em préstim os e Financiam entos (BRL)

2014

2013

Total

1.333.083

1.118.099

2012
805.195

Passivo Circulante (a+b)

749.123

519.486

532.535

Passivo Não Circulante (b)

583.960

598.613

272.660

As parcelas de longo prazo em 31 de dezembro de 2014 tinham os seguintes vencimentos (BRL):
2016.................................................................

205.671

2017.................................................................

272.482

2018.................................................................

66.614

2019.................................................................

39.193
583.960

A Companhia utiliza predominantemente empréstimos e financiamentos internacionais
(“Trade Finance”) para financiar o seu capital de giro, isto devido a contumaz e recorrente
atividade de exportação e importação inerente a sua atividade fim. Cabe ressaltar que os
projetos de melhorias e expansões da Companhia são financiados por fontes de
financiamento de longo prazo como linhas de BNDES, fundos de desenvolvimento regionais
e outras fontes de financiamento de longo prazo. Esta estratégia permite a manutenção do
nível de liquidez da Companhia, como também melhor administrar o custo de
financiamento, além de auxiliar na busca das fontes mais eficientes para a Companhia.
O aumento do endividamento da Companhia na comparação de 2012, 2013 e 2014
demonstrados no item “i” ocorreu em detrimento do aumento de financiamentos ligados a
realização de investimentos para expansão da capacidade de produção de cátodos em
2012 e de tubos em 2013. Adicionalmente, esse movimento de expansão de capacidade,
alinhado com o crescimento da produção e vendas nos últimos anos, exigiram aumento de
capital de giro empregado nos negócios.

192.790

ii.

outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Companhia mantém relações relevantes no curso normal dos seus negócios com
instituições financeiras nacionais e internacionais de grande porte, além daquelas descritas
no item 10.f.i.
iii.

grau de subordinação entre as dívidas

Não existe grau de subordinação contratual entre as dívidas quirografárias da Companhia.
As dívidas que são garantidas com garantia real contam com as preferências e
prerrogativas previstas em lei.
iv. eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à
alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle
societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições
Em 31 de dezembro de 2014, os empréstimos e financiamentos captados a longo prazo
denominados FINEM (BNDES), FINAME (BNDES), FNE (BNB) e FINIMP, estão garantidos
por bens do ativo imobilizado. O valor líquido contábil destes ativos é de R$ 332,7 milhões,
suficiente para a cobertura dos respectivos empréstimos, sendo R$ 259,0 milhões de
terrenos e instalações e R$ 73,7 milhões de máquinas e equipamentos. Tais ativos dados
em garantia não podem ser alienados sem a prévia autorização do respectivo credor e sem
a devida substituição.
A Companhia possui empréstimos bancários (pré-pagamentos de exportação) no montante
de R$ 400,8 milhões em 31 de dezembro de 2014 (R$ 251,2 milhões em 31 de dezembro
de 2013). De acordo com os termos dos contratos, estes empréstimos serão pagos durante
os próximos 3 anos. Os contratos contêm covenants financeiros medidos trimestralmente
pelo resultado acumulado do último período de 12 meses, medidos com base nos índices
de (i) dívida líquida dividida por EBITDA Ajustado, que não pode ser maior do que 3,5, (ii)
ativo circulante dividido pelo passivo circulante (Liquidez Corrente), que deve ser maior ou
igual a 0,85 e (iii) dívida líquida dividida pelo patrimônio líquido, que deve ser menor ou igual
a 0,85. A Companhia apresentou conformidade com os covenants em 31 de dezembro de
2014. Adicionalmente, estes contratos incluem como principais eventos de inadimplência:
inexatidão de qualquer declaração, garantia ou certificação prestada em conexão com o
contrato e sujeição a certos períodos de resolução e violação de qualquer obrigação
prevista no contrato.
g. limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados
Esclarecemos que não é aplicável informar os limites de utilização dos financiamentos, uma
vez que em 31 de dezembro de 2014, 2013 e 2012 não existiam linhas de crédito de
financiamento e/ou investimentos de longo prazo contratadas, porém há linhas préaprovadas com bancos de desenvolvimento e/ou de fomento privados e estatais, que serão
contratadas e desembolsadas à medida do uso dos recursos nos investimentos referentes a
estas linhas.
h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
1. Análise das Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia entre os
anos 2014 e 2013:

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2014 foram aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia em
reunião realizada em 10 de fevereiro de 2015 e o Relatório da Auditoria Independente foi
emitido na mesma data.
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, em observância à Lei das Sociedades por Ações (LSA), considerando
as alterações introduzidas através das Leis n° 11.638/07 e n° 11.941/09 e os
pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC, aprovados por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e normas da
Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
A Companhia adotou o IFRS pela primeira vez em suas demonstrações financeiras
consolidadas para o ano findo em 31 de dezembro de 2010, as quais incluem os
demonstrativos financeiros comparativos de 31 de dezembro de 2009. O IFRS 1 (“First-time
adoption of International Reporting Standards” – Primeira adoção dos Padrões
Internacionais de Contabilidade) exige que uma entidade desenvolva políticas contábeis
baseadas nos padrões e relativas interpretações do IASB em vigor na data de publicação
de sua primeira demonstração financeira em IFRS (ou seja, 31 de dezembro de 2010).
A tabela a seguir apresenta a demonstração de resultados da Companhia para os anos de
2014 e 2013.

[mil BRL]
Receita líquida
Mercado interno (MI)
Mercado externo (ME)
Toll (MI)
Custo dos Produtos Vendidos
Lucro bruto
% sobre Receitas
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Honorários da administração
Participação dos empregados
Outras operacionais, líquidas
Resultado antes do resultado financeiro e dos
tributos
% sobre Receitas
Resultado Financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
% sobre Receitas
Impostos
IR e CSLL - Corrente
IR e CSLL - Diferido
Resultado líquido
% sobre Receitas

2013

2014

AH %

5.548.621 4.734.359
3.323.739 2.869.077
2.224.882 1.749.590
0
115.693
(5.153.751) (4.350.184)
394.870
384.175
7,1%
8,1%

-15%
-14%
-21%
n.a.
-16%
-3%

(32.915)
(85.122)
(14.521)
(11.624)
(90.545)

(30.182)
(69.956)
(13.146)
(17.903)
(126.392)

-8%
-18%
-9%
54%
40%

160.143

126.596

-21%

2,9%

2,7%

(163.408)
641.055
(804.463)
(3.265)
-0,1%

21.665
730.535
(708.870)
148.261
3,1%

n.a.
14%
-12%
-4641%

9.170
(7.997)
17.167
5.905
0,1%

(24.380)
(1.940)
(22.440)
123.881
2,6%

n.a.
-76%
n.a.
1998%

Receita Líquida
A receita líquida consolidada atingiu R$4,7 bilhões, 15% inferior a 2013, em função de
menor volume de vendas (-19%). Do total de receitas, 58% foram oriundas do mercado
interno, 2% de transformação e 32% do mercado externo.
Em Cobre Primário, a Receita Líquida alcançou R$1,6 bilhão, 27% inferior a 2013 em
função de menor volume de vendas no período. Do total de receitas deste segmento, 44%
foram oriundas do mercado interno e 56% do mercado externo.
Em Produtos de Cobre, a Receita Líquida alcançou R$2,8 bilhões, 8% inferior a 2013 e
consequência também do menor volume de vendas no período. Do total de receitas deste
segmento, 74% foram oriundas do mercado interno, 22% do mercado externo e 4% de
transformação.
Durante o ano de 2014 houve redução expressiva de 78% no valor do Reintegra, resultando
em R$13,2 milhões ante R$60,3 milhões em 2013.
CPV

O CPV de 2014 atingiu o montante de R$4,3 bilhões, queda de 16% comparada a 2013 e
superior a queda da Receita Líquida (-15%). Este resultado é consequência principalmente
da queda do Custo do Metal.
O Custo do Metal em Reais caiu 17%, totalizando R$3,8 bilhões, impactado pela queda no
volume de venda, assim como pelo impacto no ano de 2013 dos volumes importados (45,3
mil toneladas) para suprir a demanda própria da Companhia, conforme já mencionado no
comentário de Volume de Vendas. Esse fenômeno acarretou crescimento pontual dos
volumes em 2013, distorcendo as bases de comparação.
O Custo de Transformação apresentou queda de 5% em 2014, atingindo R$552,6 milhões,
em função, principalmente, das iniciativas de redução de custos, um dos pilares do PMA
2018. Se ajustarmos o Custo de Transformação por tonelada vendida de 2013, excluindo o
efeito do volume importado durante 2013 (que não afetou o Custo de Transformação), este
indicador ficou praticamente estável em 2014, mesmo considerando a inflação do período.
Lucro Bruto
O Lucro Bruto atingiu R$384,2 milhões, queda de 3% comparada a 2013, em função do
menor volume de venda, que impactou a alavancagem operacional, bem como da menor
contribuição do programa Reintegra (em 2013, as exportações geraram créditos de 3%
durante os quatro trimestres e em 2014, somente no 4T14).
Se ajustarmos o Lucro Bruto de 2013 e 2014 excluindo o Reintegra, percebemos que houve
crescimento em 2014 de 11% ou R$36,3 milhões. Esse resultado pode ser explicado pela
melhoria no Custo de Transformação, reflexo do forte programa de redução de custos.
A Margem Bruta apresentou evolução de 1,0 p.p., resultando em 8,1% sobre a Receita
Líquida em 2014.
Despesas Operacionais
As Despesas Totais atingiram R$257,6 milhões, crescimento de 10% em comparação com
2013. As Despesas Recorrentes caíram 15%, ou R$25 milhões. Despesas Não Recorrentes
cresceram 71%, ou R$114,8 milhões.
As Despesas com Vendas apresentaram queda de 8%, atingindo o montante de R$30,2
milhões, devido à implementação do programa de redução de gastos durante 2014.
As Despesas Gerais e Administrativas apresentaram queda de 18%, atingindo R$70,0
milhões, resultado dos esforços com redução de serviços de terceiros, viagens e pessoal.
Os Honorários dos Administradores apresentaram queda de 9%, mesmo considerando a
inflação do período.
A Participação dos Empregados apresentou crescimento de 54% em função da melhoria de
resultados em 2014.
As Outras Despesas Operacionais líquidas apresentaram crescimento de 40%, que está
relacionado, principalmente, a três grandes iniciativas que a Companhia tomou em 2014: (i)
encerramento parcial de Capuava; (ii) baixa contábil do projeto Polônia; e (iii) provisões,
essencialmente para processos trabalhistas e honorários de sucesso. O valor da baixa
contábil do projeto Polônia e parte das provisões não geraram impacto no caixa.

Resultado Financeiro
O Resultado Financeiro Líquido de 2014 foi positivo em R$21,7 milhões.
As Receitas Financeiras cresceram 26% e atingiram R$170,3 milhões, em função de maior
posição de caixa no período e da taxa de juros, atrelada ao CDI. As Despesas Financeiras
cresceram 19% e atingiram R$164,4 milhões, em função de maior nível de endividamento
como também aumento do custo de captação.
A Variação Cambial Líquida foi receita de R$36,6 milhões contra despesa de R$149,0
milhões em 2013, justificada pela adoção da prática de hedge accounting para a exposição
cambial das dívidas, que deixou de afetar o resultado para ter seu impacto contabilizado no
patrimônio líquido. A Variação Cambial apurada em 2014 deve-se somente à exposição
cambial sobre os recebíveis em moeda estrangeira, onde não foi adotado hedge
accounting.
Em relação a Outras Receitas e Despesas Financeiras, o resultado positivo de R$48,9
milhões versus despesa de R$18,6 milhões em 2013, é justificado pelo reconhecimento da
atualização monetária sobre processos judiciais em que a Companhia obteve êxito.
Operações de Hedge
Nas Operações de Hedge, o resultado foi despesa de R$69,7 milhões versus receita de
R$7,0 milhões em 2013.
O resultado do Hedge de Metais apresentado em 2014, no montante de R$6,5 milhões
negativos, é o efeito da marcação a mercado dos swaps utilizados pela Companhia para
neutralizar a exposição a metais (preços futuros das posições vendidas em bolsa e o valor
justo dos estoques ajustados ao preço médio do metal do mês corrente). Destacamos que
esses valores poderão ter sua realização econômica no futuro.
O resultado de Hedge de Fluxo de Caixa decorre de contratos de Non-Deliverable Forwards
(NDFs) para adequar a exposição cambial da Companhia à política de gestão de riscos. A
inefetividade das NDFs que foram liquidadas em 2014 contribuiu com despesa de R$21,9
milhões.
A conta de Ajuste de Valor Patrimonial no Patrimônio Líquido apresentou variação de
R$297,1 milhões no exercício e evidencia a variação do Real frente ao Dólar Americano no
período. No encerramento de 2014, a conta de Ajuste de Valor Patrimonial apresentava
saldo negativo de R$380,9 milhões, resultado da marcação a mercado das posições de
Hedge cambial adotadas pela Companhia e que serão compensados com receitas futuras.
O resultado do Total Return Swap, operação contratada em novembro de 2012, é atribuído
à variação do preço da ação PMAM3 versus o CDI durante o exercício de 2014. A
marcação a mercado do programa Total Return Swap foi negativa em R$39,5 milhões.
EBITDA Ajustado
Em função dos fatores acima mencionados, o EBITDA Ajustado atingiu R$358,3 milhões em
2014, crescimento de 8% em comparação com 2013. A Margem EBITDA Ajustado foi de
7,6% versus 6,0% em 2013, o que representa ganho de 1,6 p.p., em linha com o ganho de
Margem Bruta. Em adição, houve o maior impacto dos Itens Não Recorrentes, conforme
mencionado no comentário de Despesas.

Lucro Líquido
O Resultado Líquido do exercício de 2014 foi lucro de R$123,9 milhões, crescimento de
1.998% sobre o lucro apresentado no exercício de 2013. Esse crescimento é decorrente de
maior Resultado antes de Impostos, que foi diretamente impactado pela melhora no
Resultado Financeiro Líquido.
A seguir, a análise das principais contas do Balanço.
[mil BRL]

2013

AV%

2014

AV% AH%

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Estoques
Impostos e tributos a recuperar
Despesas antecipadas
Instrumentos financeiros derivativos
Bens desinados à venda
Outros Ativos Circulantes

4.434.969 100% 4.964.224 100% 12%
2.608.119 59% 3.111.766 63% 19%
79.517
2% 276.872
6% 248%
310.668
7% 699.532 14% 125%
603.738 14% 463.778
9% -23%
1.375.109 31% 1.370.249 28%
0%
184.360
4% 136.349
3% -26%
3.756
0%
4.493
0% 20%
28.859
1% 134.560
3% 366%
2.818
0%
14.670
0% 421%
19.294
0%
11.263
0% -42%

Não Circulante
Aplicações financeiras a valor justo
Contas a receber
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Impostos e contribuições a recuperar
Depósitos judiciais
Outros ativos não circulantes
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Passivo
Circulante
Fornecedores nacionais
Fornecedores estrangeiros
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a recolher
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos
Outras contas a pagar

1.826.850
64.502
2.242

Não Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Provisão para contingências
Outras contas a pagar
Patrimônio líquido
Capital social

41% 1.852.458
1%
71.473
0%
2.297

37%
1%
0%

1%
11%
2%

111.108
3%
87.401
2% -21%
151.288
3% 234.313
5% 55%
60.428
1%
48.182
1% -20%
17.497
0%
78.496
2% 349%
10.548
0%
10.548
0%
0%
1.404.798 32% 1.314.758 26% -6%
4.439
0%
4.990
0% 12%
3.057.528 100% 3.759.992 100% 23%
2.271.715 74% 2.979.542 79% 31%
86.406
3%
99.873
3% 16%
1.482.599 48% 1.756.078 47% 18%
50.191
2%
45.192
1% -10%
24.330
1%
18.451
0% -24%
519.486 17% 749.123 20% 44%
82.102
3% 123.497
3% 50%
26.601
1% 187.328
5% 604%
785.813
6.740
598.613
179.622
838

26%
0%
20%
6%
0%

780.450
2.547
583.960
193.668
275

21% -1%
0% -62%
16% -2%
5%
8%
0% -67%

1.377.441 100% 1.204.232 100% -13%
1.382.990 100% 1.382.990 115%
0%

Reservas de capital
Reservas de reavaliação
Reservas de lucros
Lucros (prejuízos) acumulados
Ajuste de avaliação patrimonial
Total Passivo + Patrimônio Líquido

26.819
2%
26.452
2% -1%
261.884 19% 247.817 21% -5%
14.294
1%
14.294
1%
0%
(224.721) -16% (86.408) -7% -62%
(83.825) -6% (380.913) -32% 354%
4.434.969 100% 4.964.224 100%

12%

Comentários referentes aos principais itens das contas do ativo
Ativo Circulante
O Ativo Circulante totalizou R$ 3.111,8 milhões em 31 de dezembro de 2014, aumento de
19% em relação aos R$ 2.608,1 milhões de 31 de dezembro de 2013, com resultado dos
efeitos detalhados abaixo.
Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras
O caixa da Companhia cresceu 248% em 2014, fechando o ano com R$ 276,9 milhões,
contra R$ 79,5 milhões em 2013. As aplicações financeiras cresceram 125%, totalizando R$
699,5 milhões em 31 de dezembro de 2014 contra R$ 310,7 milhões em 31 de dezembro de
2013. As aplicações são de baixo risco, em instituições financeiras de primeira linha, com
remuneração média de 101,35% do CDI em 31 de dezembro de 2014 (idem em 31 de
dezembro de 2013), mensuradas ao valor justo.
O caixa cresceu devido a maior geração operacional de caixa, somada aos esforços em
diminuir a alocação de capital nas operações, que resultou na redução de R$ 396,7 milhões
somente em Capital de Giro.
Contas a receber de clientes
Totalizaram R$ 463,8 milhões em 31 de dezembro de 2014, valor 23% inferior aos R$ 603,7
milhões registrados no fim do ano anterior, devido à implementação de novas políticas de
financiamento a clientes e pela queda na Receita Líquida.
Estoques
Em 31 de dezembro de 2014 os Estoques ficaram praticamente iguais aos de 2013, com R$
1.370,2 milhões contra R$ 1.375,1 milhões em 31 de dezembro de 2013. Apesar da queda
de R$4,9 milhões no período, a Companhia ainda assim fechou o ano 15% acima do
patamar que a gestão entende adequado, fruto de atrasos em embarques no Chile
decorrentes de greve no porto de embarque, e também pelo nível de matérias primas
(concentrados e sucatas).
Ativo não circulante
O Ativo não circulante totalizou R$ 1.852,5 milhões em 31 de dezembro de 2014 com
elevação de 1% em relação a 31 de dezembro de 2013, praticamente estável.
Ativo imobilizado
Em 31 de dezembro de 2014, o ativo imobilizado totalizou R$ 1.314,8 milhões, queda de 6%
em relação a 31 de dezembro de 2013, como consequência da baixa contábil do projeto

Polônia (R$ 26,2 milhões) e pela depreciação (R$ 117,0 milhões), que juntos foram
superiores aos investimentos de capital no período (R$ 68,7 milhões).
Comentários referentes aos principais itens das contas do passivo
Passivo Circulante
O passivo circulante em 31 de dezembro de 2014 totalizou R$ 2.979,5 milhões, 31% acima
dos R$ 2.271,7 milhões de 31 de dezembro de 2013, face aumento na conta de
fornecedores e também em empréstimos e financiamentos. O passivo circulante responde
por 79% do passivo total no final de 2013, contra 74% no final de 2013.
Fornecedores
Fornecedores locais e estrangeiros totalizaram R$ 1.856,0 milhões em 31 de dezembro de
2014, 18% acima dos R$ 1.569,0 milhões registrados no final do ano anterior, resultado dos
esforços da Companhia em ampliar fontes de financiamento.
Empréstimos e Financiamentos
A conta empréstimos e financiamentos, em 31 de dezembro de 2014, na linha de curto
prazo atingiu R$ 749,1 milhões, aumento de 44% sobre o saldo de R$ 519,5 milhões ao
final do ano anterior, em função principalmente do reconhecimento da variação cambial
sobre o endividamento da Companhia (74% em dólares).
Impostos e contribuições a recolher
A rubrica impostos e contribuições a recolher totalizou R$ 18,5 milhões em 31 de dezembro
de 2014, apresentando queda de 24%, contra um saldo de R$ 24,3 milhões no final do ano
anterior.
Passivo não circulante
O passivo não circulante ficou praticamente estável no período, atingindo R$ 780,4 milhões
ao final de 2014. O passivo não circulante em 31 de dezembro de 2014 representou 21% do
passivo total, comparado com 26% em 2013.
Provisão para contingências
As provisões para contingências aumentaram 8%, atingindo R$ 193,7 milhões em 31 de
dezembro de 2014 contra R$ 179,6 milhões no final do ano anterior.
Patrimônio Líquido
A Companhia encerrou 2014 com Patrimônio Líquido de R$ 1.204,2 milhões, valor 13%
menor que os R$ 1.377,4 milhões registrados no final de 2013, em função principalmente de
ajustes de avaliação patrimonial no montante de R$ 380,9 milhões.

Comentários referentes ao Fluxo de Caixa
[mil BRL]

2013

2014 AH%

Fluxo de caixa das atividades operacionais

(361.
447)

673.
139

n.
a.

(3.26
5)

148.
261

n.
a.

1.11
2
105.
173
67.8
44
5.37
6
12.5
89
6.27
1
2.93
1

31.2
92
120.
901
41.9
88
(4.24
6)
1.61
9
(60.0
02)
1.89
6

27
14%
15
%
38%
n.a
.
87%
n.a
.
35%

(161.
668)
(44.8
85)
(181.
791)
1.78
5
(10.1
36)
(9.38
0)
(2.09
8)
(4.49
7)
(172.
506)

142.
356
4.86
0
(32.3
60)
(737
)
11.7
98
(115.
038)
(11.8
52)
(52.2
99)
282.
490
(6.73
1)
(385
)
(27.9
42)
(4.99

n.a
.
n.a
.
82%
n.a
.
n.a
.
11
26%
46
5%
10
63%
n.a
.
n.a
.
n.a
.
34
%
n.a

Lucro antes do IR e CSLL
Ajustes para conciliar o lucro líquido ao caixa oriundo de
atividades operacionais
Valor residual de baixa de imobilizado
Depreciação e amortizações
Provisão para perdas em demandas judiciais
(Reversão)/Provisão de perda estimada do valor recuperável
Perda estimada
Encargos financeiros de longo prazo
Ajuste a valor presente - clientes e fornecedores
Variação nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Despesas antecipadas
Depósitos judiciais
Instrumentos financeiros derivativos
Bens destinados à venda
Outros ativos
Fornecedores
Imposto de renda e contribuição social corrente
Impostos a pagar
Adições e baixas em depósitos judiciais
Salários e encargos sociais

3.25
7
(20.8
61)
4.06

2

9)

-

-

32.9
46
6.29
4

41.3
95
160.
874

(54.4
14)
64.0
97

(464.
508)
(395.
835)

-

-

Adições ao imobilizado e intangível

(120.
266)

(68.6
73)

Aumento de capital em controladas

-

-

1.75
5

-

Variação participação minoritários
Instrumentos financeiros derivativos
Outros passivos

Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aplicações financeiras
Recursos obtidos na incorporação de controladas

Outros investimentos

Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Captação (pagamento) de empréstimos e financiamentos
Dividendos

Aumento (diminuição) da disponibilidade de caixa

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

Caixa e equivalentes de caixa ao fim do exercício

299.
849
299.
849

.
n.a
.
26
%
24
56%
75
4%
n.a
.
n.a
.
43%
n.a
.
n.a
.

(11.2
76)
(11.1
30)
(146
)

n.
a.
n.a
.
n.a
.

(116.0 197.35
12)
5

n.
a.

-

195.
529

79.5
17

59%

79.517

276.87
2

24
8%

A geração de caixa operacional líquida foi positiva em R$ 673,1 milhões em 2014, fruto
principalmente da redução de R$ 397,6 milhões em capital de giro.
O caixa utilizado nas atividades de investimentos foi de R$ 464,5 milhões, sendo a maior
parte destes recursos, R$395,8 milhões, em Aplicações Financeiras, e o restante, R$ 68,7
milhões, em adições ao Imobilizado e Intangível.
O caixa utilizado nas atividades financeiras foi de R$ 11,3 milhões relativos a amortização e
juros de financiamentos, já líquidos de novas contratações.

2. Análise das Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia entre os
anos 2013 e 2012:

[mil BRL]

2012

2013

AH %

4.025.774
2.880.697
1.145.077
0
(3.841.525)
184.249
4,6%

5.548.621
3.323.739
2.224.882
0
(5.153.751)
394.870
7,1%

38%
15%
94%
n.a.
34%
114%

Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Honorários da administração
Participação dos empregados
Outras operacionais, líquidas
Resultado antes do resultado financeiro e dos
tributos
% sobre Receitas

(34.129)
(41.090)
(14.808)
(21.331)
(282.723)

(32.915)
(85.122)
(14.521)
(11.624)
(90.545)

-4%
107%
-2%
-46%
-68%

(209.832)

160.143

-176%

-5,2%

2,9%

Resultado Financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
% sobre Receitas

(70.718)
770.915
(841.633)
(280.550)
-7,0%

(163.408)
641.055
(804.463)
(3.265)
-0,1%

131%
-17%
-4%
-99%

Impostos
IR e CSLL - Corrente
IR e CSLL - Diferido
Resultado líquido
% sobre Receitas

74.062
1.074
72.988
(206.488)
-5,1%

9.170
(7.997)
17.167
5.905
0,1%

-88%
n.a.
-76%
n.a.

Receita líquida
Mercado interno (MI)
Mercado externo (ME)
Toll (MI)
Custo dos Produtos Vendidos
Lucro bruto
% sobre Receitas

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2013 foram aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia em
reunião realizada em 26 de fevereiro de 2014 e o Relatório da Auditoria Independente foi
emitido na mesma data.
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, em observância à Lei das Sociedades por Ações (LSA), considerando
as alterações introduzidas através das Leis n° 11.638/07 e n° 11.941/09 e os
pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC, aprovados por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e normas da
Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
A Companhia adotou o IFRS pela primeira vez em suas demonstrações financeiras
consolidadas para o ano findo em 31 de dezembro de 2010, as quais incluem os
demonstrativos financeiros comparativos de 31 de dezembro de 2009R. O IFRS 1 (“Firsttime adoption of International Reporting Standards” – Primeira adoção dos Padrões

Internacionais de Contabilidade) exige que uma entidade desenvolva políticas contábeis
baseadas nos padrões e relativas interpretações do IASB em vigor na data de publicação
de sua primeira demonstração financeira em IFRS (ou seja, 31 de dezembro de 2010).
A tabela abaixo apresenta a demonstração de resultados da Companhia para os anos de
2013 e 2012.
Receita Líquida
A receita líquida consolidada atingiu o nível recorde de R$ 5.548,6 milhões em 2013, um
aumento de 37,8% sobre o ano anterior, impulsionado pelo maior volume de vendas, que
cresceu 43,1% totalizando 333,1 mil toneladas em 2013, devido ao aumento da escala de
produção e crescimento das exportações, em função das condições favoráveis do mercado
externo e da decisão da Companhia em reduzir estoques.
As vendas para o mercado interno cresceram 15,4% para R$ 3.323,7 milhões, o que
representa 60% da receita líquida total da Companhia, como resultado de:
(1) aumento de 17,2% no volume de vendas de produtos de cobre, de 185,9 mil toneladas
em 2012 (dos quais 42,5 mil toneladas corresponderam à venda de catodos e 143,3 mil
toneladas à venda de produtos de cobre) para 217,9 mil toneladas em 2013 (dos quais 41,0
mil toneladas corresponderam à venda de catodos e 176,9 mil toneladas à venda de
produtos de cobre), principalmente devido a: (a) expansão e modernização de nossa
unidade de Dias D' Ávila concluída no final de agosto de 2012, que diminuiu o volume de
catodos produzido e vendido em 2012 como resultado de uma parada programada de 74
dias, aliada ao aumento da capacidade instalada em 21,7% na nossa unidade de Utinga a
partir de outubro de 2013; e (b) maior demanda por produtos de cobre fornecidos por
companhias brasileiras resultantes da redução de incentivos fiscais (ICMS) para produtos
de cobre importados que entrou em vigor em janeiro de 2013;
(2) aumento de 1,7% no preço médio em reais de cobre por tonelada em 2013, devido à
desvalorização média de 10,4% do real em relação ao dólar, juntamente com um aumento
de 6,9% nos prêmios médios cobrados sobre os preços do cobre na LME; e
(3) um aumento de 3,0% no volume de vendas de coprodutos, que ficou em linha com o
aumento correspondente no volume de vendas de catodo. Esse aumento foi parcialmente
compensado por uma redução de 22,8% nas vendas líquidas de ácido sulfúrico, nosso
principal coproduto, devido ao impacto da redução nos preços internacionais no mercado
doméstico.
As vendas para o mercado externo aumentaram R$ 1.079,8 milhões, ou 94,3%, passando
de R$ 1.145,1 milhões em 2012 para R$ 2.224,9 milhões em 2013, principalmente devido a:
(1) aumento de 131,6% no volume de vendas de produtos de cobre, de 46,8 mil toneladas
em 2012 (dos quais 12,6 mil toneladas corresponderam à venda de catodos e 34,2 mil
toneladas à venda de produtos de cobre) para 115,0 mil toneladas em 2013 (dos quais 84,1
mil toneladas corresponderam à venda de catodos e 30,9 mil toneladas à venda de
produtos de cobre), principalmente devido: (a) ao aumento de 21,7% em nossa capacidade
de produção, e (b) à redução de 3,4% nos níveis de estoque, juntamente com a nossa
estratégia de comprar e revender catodos no último trimestre de 2013, o que levou
aumentar nossas vendas de catodos; e
(2) o aumento do preço médio do cobre em por tonelada em 2013, devido aos mesmos
motivos expostos no parágrafo (2) sob o título "Mercado Interno" anteriormente.

O aumento da participação do mercado externo não reflete uma mudança na estratégia
comercial da Companhia, que permanece focada no mercado interno, mas sim que a
Companhia está atenta às oportunidades do mercado global para capturar ganhos de
rentabilidade.
As vendas de cobre primário alcançaram 125,2 mil toneladas, um salto de 126,9% em
relação ao ano anterior, devido principalmente pela consolidação das operações
expandidas da Unidade Dias D’ávila e do aumento das exportações. A Companhia também
importou 45,3 mil toneladas de catodos de cobre ao longo do ano para manufatura de
produtos de cobre, o que permitiu maior flexibilidade nas vendas do catodo de cobre
próprio.
No segmento de produtos de cobre – de maior valor agregado, o volume de vendas atingiu
207,9 mil toneladas no ano, crescimento de 17,1% em relação a 2012. Esse desempenho
refletiu principalmente o aumento da capacidade e produtividade de suas unidades
industriais de produtos de cobre, refletindo-se em maior participação de mercado. Ressaltase ainda que a demanda doméstica por produtos de cobre no Brasil continuou a crescer a
taxas superiores ao PIB brasileiro em função principalmente da substituição de importações
de alguns segmentos importantes da cadeia produtiva nacional em função da redução de
incentivos fiscais para produtos importados após a implementação da Resolução nº 13 do
Senado Federal.
Os preços médios internacionais do cobre, expressos em dólares na London Metal
Exchange, apresentaram queda de 7,8%, porém, com a desvalorização cambial do real, o
preço médio do cobre em 2013 apresentou um pequeno aumento de 1,7% em relação ao
preço médio do ano anterior. No entanto, como o crescimento do volume de vendas de
cobre primário, que possui menor valor agregado, superou o crescimento dos produtos de
cobre com maior valor adicionado, o mix de produtos da Companhia foi alterado, resultando
em uma redução no preço por tonelada de venda total.
CPV
Nosso CPV aumentou R$ 1.312,2 milhões, ou 34,2%, passando de R$ 3.841,5 milhões em
2012 para R$ 5.153,7 milhões em 2013. Apresentamos abaixo a composição dos principais
itens do CPV:
Custo de metal: o custo de metal aumentou R$ 1.208,4 milhões, ou 35,9%, passando de R$
3.361,5 milhões em 2012 para R$ 4.569,9 milhões em 2013. Este aumento deveu-se a (1)
um aumento de 27,7% no volume de concentrado de cobre comprado por nossa unidade de
Dias D' Ávila, (2) um aumento de 45,3% no volume de catodos de cobre adquiridos de
terceiros, como resultado da nossa estratégia de comprar e revender catodos no último
trimestre de 2013, devido aos preços internacionais favoráveis, e (3) um aumento de 1,7%
no preço médio em reais de cobre por tonelada em 2013.
Custos de transformação: os custos de transformação são compostos por custos com
pessoal, utilidades, custos de manutenção, dentre outros.
Custos com pessoal: nossos custos com pessoal aumentaram R$ 18,6 milhões, ou 10,4%,
passando de R$ 178,5 milhões em 2012 para R$ 197,1 milhões em 2013. Este aumento foi
devido principalmente a (1) um aumento de 4,9% no número de nossos empregados que
trabalham em nossas fábricas, de 2.229 em 31 de dezembro de 2012 a 2.339 em 31 de
dezembro de 2013, associado à expansão da capacidade de produção que suportou um

aumento de vendas de 37,7% em 2013, e (2) um aumento salarial anual de 8,0% para
nossos funcionários em conformidade com os termos dos acordos coletivos de trabalho.
Utilidades: nossos custos de utilidades aumentaram R$ 1,2 milhão, ou 1,2%, passando de
R$ 99,8 milhões em 2012 para R$ 101,0 milhões em 2013. Este crescimento foi devido
principalmente a um aumento de R$0,2 milhão no custo de gás resultante de consumos
mais elevados em 2013, devido ao pleno funcionamento da unidade Dias D'Ávila e aumento
da capacidade da unidade de Utinga. Esses aumentos foram parcialmente compensados
por uma redução de R$3,7 milhões em custos de energia, acarretada pela instalação de
novos equipamentos, mais eficientes e que consomem volumes mais baixos de energia, em
ambas as unidades.
Custos de manutenção: nossos custos de manutenção aumentaram R$ 15,2 milhões, de R$
90,3 milhões em 2012 para R$ 105,5 milhões em 2013. Este aumento deveu-se
principalmente à expansão em 21,7% da capacidade de produção.
Outros: nossos outros custos aumentaram R$ 35,6 milhões, ou 82,6%, passando de R$
43,1 milhões em 2012 para R$ 78,7 milhões em 2013. Este aumento deveu-se
principalmente a um aumento na compra de materiais de manutenção e remuneração de
prestadores de serviços devido à expansão da nossa unidade de Dias D'Ávila e aumento da
capacidade da nossa unidade de Utinga.
Depreciação e Amortização: nossos custos de depreciação e amortização aumentaram R$
33,2 milhões, ou 48,6%, passando de R$ 68,3 milhões em 2012 para R$ 101,5 milhões em
2013. Este aumento foi devido principalmente a um aumento de R$ 120,3 milhões no saldo
de bens do ativo imobilizado, resultante da expansão e modernização de nossa planta de
Dias D'Ávila e a construção da nova planta na unidade Utinga em 2013, que começou a ser
amortizada.
Lucro Bruto
A Paranapanema apresentou Lucro Bruto de R$ 394,9 milhões em 2013, mais que o dobro
dos R$ 184,2 milhões registrados em 2012, em razão da forte elevação nos volumes de
vendas, dos aumentos de produtividade, dos impactos favoráveis decorrentes da
desvalorização do Real frente ao Dólar Americano e da melhora nos prêmios sobre os
preços de exportações. A rentabilidade da Companhia beneficiou-se também do
realinhamento nos preços do cobre no Brasil após a entrada em vigor da Resolução nº 13
do Senado Federal no início de 2013. A rentabilidade percentual média da Companhia no
período também refletiu uma diluição importante resultante das margens menores que
foram auferidas nas importações adicionais de catodos de cobre realizadas em 2013. Ainda
assim, a margem bruta média ficou em 7,1%, refletindo aumento significativo em relação à
média de 4,6% reportada no ano anterior. Excluindo o custo do metal, a margem bruta em
2013 foi de 17,6%, também acima da margem bruta média ex-metal de 16,5% obtida em
2012.
Despesas Operacionais
As despesas operacionais totalizaram R$ 234,7 milhões em 2013, em comparação a R$
394,1 milhões em 2012.
Despesas Comerciais: as despesas comerciais diminuíram de R$ 34,1 milhões em 2012
para R$ 32,9 milhões em 2013. Esta redução deveu-se principalmente à estratégia de
redução de custos comerciais em itens como representantes de vendas, parcialmente
compensada pelo aumento de R$ 1,5 milhão em despesas com a equipe comercial e

aumento de R$ 1,6 milhão em custos com prestadores de serviços para lidar com o maior
volume de vendas em 2013.
Despesas Gerais e Administrativas: nossas despesas gerais e administrativas passaram de
R$ 41,1 milhões em 2012 para R$ 85,1 milhões em 2013. Este aumento deveu-se
principalmente à reclassificação, que acarretou em um aumento em serviços de terceiros de
6,0%, aliada a um aumento salarial anual de 8,0% para os nossos funcionários de acordo
com os termos dos acordos coletivos.
Outras despesas operacionais: nossas despesas operacionais passaram de R$ 333,1
milhões em 2012 para R$ 140,1 milhões em 2013. Esta redução deveu-se principalmente a
(1) redução de R$ 50,6 milhões nas despesas relacionadas à parada programada de 74
dias da unidade Dias D'Ávila em 2012, cuja parte dos custos e despesas fixas, como
eletricidade, amortização e pessoal foram alocadas nesta linha em 2012, (2) perdas de
venda de investimentos de R$ 47,8 milhões e R$ 14,5 milhões relativos a financiamentos e
contingências que nós concordamos em ser responsáveis em conexão com a venda de
nossas participações nas ex-subsidiárias Cibrafértil e Mineração Taboca em 2012, (3)
redução de R$ 50,9 milhões na provisão para processos judiciais em 2013, devido à revisão
de nossa política de provisões como resultado de provisões extraordinárias de R$ 133,4
milhões em 2012, e (4) redução de R$ 14,4 milhões em provisões para outras perdas
devido a mudanças na jurisprudência que o nossos especialistas jurídicos acreditam que vai
aumentar as nossas chances de sucesso em alguns processos.
Outras receitas operacionais: As outras receitas operacionais diminuíram de R$ 50,4
milhões em 2012 para R$ 49,5 milhões em 2013. Esta diminuição deveu-se principalmente
(1) ganhos de R$ 19,8 milhões na venda de nossa participação na antiga subsidiária
Cibrafértil em 2012 e (2) reversão de provisões para equipamentos obsoletos de R$ 13,8
milhões em 2012, comparada a R$ 0,2 milhão em 2013, principalmente relacionados à
reavaliação de nosso estoque (exceto matérias-primas) após a mudança em nossa
administração. Esta redução foi parcialmente compensada pela reversão de R$ 14,6
milhões em provisões para processos judiciais em 2013 com relação a processos
trabalhistas relacionados a ex-controlada Caraíba Metais, que foi incorporada em 2010,
comparado a uma reversão de provisões para processos judiciais de R$ 4,0 milhões em
2012.
Resultado Financeiro
Nossas despesas financeiras diminuíram R$ 37,1 milhões, ou 4,4%, passando de R$ 841,6
milhões em 2012 para R$ 804,5 milhões em 2013. Esta redução deveu-se principalmente a
uma redução de R$ 74,0 milhões em perdas com instrumentos derivativos e uma
diminuição de R$ 51,2 milhões no valor justo do hedge dos estoques resultantes em grande
parte (a) do efeito da nossa adoção da contabilidade de hedge para um número maior de
operações em 2013 (especialmente no último trimestre) com a qual começamos a registrar
algumas despesas de hedge como resultados abrangentes em vez de despesas
financeiras, e (b) diminuição da volatilidade dos preços do cobre que, medida pela variação
média dos preços do cobre em reais, apresentou aumento de 7,1% em 2013 em
comparação a um aumento de 14,1% em 2012. Essas reduções foram parcialmente
compensadas por (1) aumento de R$ 56,4 milhões em perdas cambiais sobre os juros
pagos sobre os passivos denominados em dólares resultantes do aumento do saldo da
nossa dívida denominada em dólar (incluindo empréstimos, financiamentos e fornecedores),
passando de R$ 2.506,3 milhões em 31 de dezembro de 2012 a R$ 2.693,8 milhões em 31
de dezembro de 2013, juntamente com uma desvalorização de 14,6% do real em relação ao
dólar em 2013 em comparação com uma depreciação de 8,9% em 2012, e (2) um aumento
de R$ 20,7 milhões de ajustes a valor presente resultante principalmente do aumento do

saldo de nossos empréstimos e financiamentos, passando de R$ 805,2 milhões em 31 de
dezembro de 2012 a R$ 1.118,1 milhões em 31 de dezembro de 2013.
Nossas receitas financeiras diminuíram 16,8%, passando de R$ 770,9 milhões em 2012
para R$ 641,1 milhões em 2013. Esta diminuição deveu-se principalmente a (1) uma
redução de R$ 59,7 milhões no ganhos com instrumentos derivativos e uma redução de R$
107,2 milhões em ganhos de hedge sobre valor justo dos estoques decorrentes da menor
volatilidade dos preços do cobre, juntamente com a adoção de contabilidade de hedge para
um maior número de operações. Essas reduções foram parcialmente compensadas por um
aumento de R$ 47,6 milhões em ganhos cambiais e de juros recebidos em nossa dívida
denominada em dólar resultantes da maior desvalorização do real em relação ao dólar em
2013, em comparação a 2012, juntamente com um aumento de 101,8% no saldo de nossas
contas a receber denominados em dólares, de R$188,7 milhões em 31 de dezembro de
2012 para R$ 380,7 milhões em 31 de dezembro de 2013, principalmente devido ao
aumento das vendas catodos no último trimestre de 2013.

EBITDA Ajustado
O EBITDA Ajustado da Paranapanema (resultado operacional antes de juros, impostos,
depreciação e amortizações, eliminando as receitas e despesas não recorrentes) atingiu
R$332,4 milhões, representando elevação de 166% em relação ao apurado em 2012. Com
esta melhora no resultado operacional, a Companhia encerrou o ano com 6% de margem
de EBITDA ajustado versus 3,1% obtido em 2012.
Esse é o segundo ano consecutivo que o EBITDA ajustado mais do que dobra,
demonstrando que a estratégia da Companhia está sendo efetiva e que a Companhia é
capaz de apresentar resultados operacionais crescentes.
Imposto de Renda e Contribuição Social
O crédito de imposto de renda e contribuição social reduziu R$ 64,9 milhões, de um total de
R$ 74,1 milhões em 2012 para R$ 9,2 milhões em 2013. Esta redução deveu-se a menores
perdas operacionais em 2013 em comparação com 2012, o que diminuiu a quantidade de
créditos decorrentes de imposto de renda diferido, contribuição social e impostos. Nossa
taxa efetiva de imposto de renda e contribuição social foi de 0,01% em 2012 e 232,1% em

2013, enquanto nossa taxa efetiva total foi negativa de 26,4% em 2012 e negativa 280,9%
em 2013.
Lucro Líquido
A Paranapanema apresentou lucro líquido de R$ 5,9 milhões em 2013, revertendo o
prejuízo de R$ 206,5 milhões reportado em 2012. Esta reversão baseou-se principalmente
no aumento de vendas no período, margens operacionais melhores e aperfeiçoamento da
gestão, contrapostos parcialmente pelo resultado financeiro líquido desfavorável, conforme
descrito.
A seguir, a análise das principais contas do Balanço.
[mil BRL]

2011

AV%

2012

AV% AH%

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Estoques
Impostos e tributos a recuperar
Despesas antecipadas
Instrumentos financeiros derivativos
Bens destinados à venda
Outros Ativos Circulantes

3.776.337 100% 4.186.697 100% 11%
2.495.835 66% 2.543.283 61%
2%
104.316
3% 195.529
5% 87%
666.215 18% 419.146 10% -37%
490.535 13% 449.923 11% -8%
1.025.943 27% 1.330.014 32% 30%
75.358
2% 105.203
3% 40%
5.471
0%
5.541
0%
1%
123.442
3%
19.479
0% -84%
0
0%
0
0%
n.a.
4.555
0%
18.448
0% 305%

Não Circulante
Aplicações financeiras a valor justo
Contas a receber
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Impostos e contribuições a recuperar
Depósitos judiciais
Outros ativos não circulantes
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Passivo
Circulante
Fornecedores nacionais
Fornecedores estrangeiros
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a recolher
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos
Outras contas a pagar

1.280.502
0
18.094

Não Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Provisão para contingências

34% 1.643.414
0%
20.121
0%
2.810

39% 28%
0%
n.a.
0% -84%

20.989
1%
93.941
2% 348%
41.476
1%
47.781
1% 15%
68.165
2%
61.533
1% -10%
9.534
0%
11.808
0% 24%
12.303
0%
12.303
0%
0%
1.106.216 29% 1.387.940 33% 25%
3.725
0%
5.177
0% 39%
2.114.581 100% 2.724.967 100% 29%
1.849.323 87% 2.310.460 85% 25%
117.020
6% 155.544
6% 33%
1.101.302 52% 1.538.205 56% 40%
42.369
2%
46.129
2%
9%
34.535
2%
12.513
0% -64%
484.935 23% 532.535 20% 10%
51.945
2%
5.228
0% -90%
17.217
1%
20.306
1% 18%
265.258
8.150
212.658
33.535

13%
0%
10%
2%

414.507
7.381
272.660
133.064

15% 56%
0% -9%
10% 28%
5% 297%

Outras contas a pagar

10.915

1%

1.402

0% -87%

Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de reavaliação
Reservas de lucros
Lucros (prejuízos) acumulados
Ajuste de avaliação patrimonial

1.661.756 100% 1.461.730 100% -12%
1.382.990 83% 1.382.990 95%
0%
(708)
0%
19.973
1%
n.a.
0
0%
0
0%
n.a.
14.294
1%
14.294
1%
0%
(36.712) -2% (234.833) -16% 540%
301.880 18% 279.306 19% -7%

Total Passivo + Patrimônio Líquido

3.776.337 100% 4.186.697 100%

11%

Comentários referentes aos principais itens das contas do ativo
Ativo Circulante
O Ativo Circulante totalizou R$2.608,1 milhões em 31 de dezembro de 2013, um aumento
de 2,5% em relação aos R$2.543,3 milhões de 31 de dezembro de 2012, com resultado dos
efeitos detalhados abaixo.
Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras
O caixa da Companhia diminuiu 59,3% em 2013, fechando o ano com R$79,5 milhões,
contra R$195,5 milhões em 2012. As aplicações financeiras diminuíram 25,9%, totalizando
R$310,7 milhões em 31 de dezembro de 2013 contra R$419,1 milhões em 31 de dezembro
de 2012. As aplicações são de baixo risco, em instituições financeiras de primeira linha,
com remuneração média de 101,35% do CDI em 31 de dezembro de 2013 (101,57% em 31
de dezembro de 2012), mensuradas ao valor justo.
O caixa reduziu-se conforme houve expansão das operações da Companhia, gerando
maiores contas a receber de clientes e impostos a recuperar, enquanto a Companhia optou
por reduzir as contas a pagar para fornecedores, gerando uma maior necessidade de
utilização de caixa para giro.
Contas a receber de clientes
Totalizaram R$ 603,7 milhões em 31 de dezembro de 2013, valor 34,2% superior aos R$
449,9 milhões registrados no fim do ano anterior, devido ao crescimento de 37,8% do
faturamento, beneficiado pela implantação do programa “Stock Short” no quarto trimestre de
2013.
Estoques
Em 31 de dezembro de 2013 houve aumento de 3,4%, fechando o período com R$1.375,1
milhões, contra R$ 1.330 milhões em 31 de dezembro de 2012. Os estoques totais ao final
do ano ficaram em níveis próximos aos reportados no final de 2012, apesar do crescimento
de 37,8% nos negócios da Paranapanema em 2013, demonstrando a melhoria da gestão de
estoque, baseando-se principalmente na integração da sua área de Supply Chain com as
demais áreas funcionais. O programa “Stock Short”, introduzido no quarto trimestre de
2013, permitiu a redução eficiente de R$544,5 milhões nos estoques da Companhia em
relação à posição do terceiro trimestre de 2013.

Ativo não circulante
O Ativo não circulante totalizou R$1.826,9 milhões em 31 de dezembro de 2013 com
elevação de 11,2% em relação a 31 de dezembro de 2012. O principal efeito nessa conta é
sobre o item impostos a recuperar que passou de R$ 47,8 milhões em 31 de dezembro de
2012 para R$ 151,3 milhões ao final de 2013, em função de créditos tomados de prépagamento de exportação e seu impacto sofre COFINS a recuperar.
Ativo imobilizado
Em 31 de dezembro de 2013, o ativo imobilizado totalizou R$1.404,8 milhões, aumento de
1,2% em relação a 31 de dezembro de 2012.
Comentários referentes aos principais itens das contas do passivo
Passivo Circulante
O passivo circulante, em 31 de dezembro de 2013, totalizou R$2.271,7 milhões, 1,7%
abaixo dos R$2.310,5 milhões de 31 de dezembro de 2012, face à diminuição na conta de
fornecedores. O passivo circulante responde por 74,3% do passivo total no final de 2013,
contra 84,8% no final de 2012.
Fornecedores
Fornecedores locais e estrangeiros totalizaram R$1.569,0 milhões em 31 de dezembro de
2013, 7,4% abaixo dos R$1.693,7 milhões registrados no final do ano anterior, apesar do
crescimento de 37,8% no faturamento da Companhia e dos estoques terem se mantido
estáveis no período.
Empréstimos e Financiamentos
A conta empréstimos e financiamentos, em 31 de dezembro de 2013, na linha de curto
prazo, atingiu R$ 519,5 milhões, aumento de 2,5% sobre o saldo de R$532,5 milhões ao
final do ano anterior. Apesar do aumento do endividamento total da Companhia para
financiar seus investimentos e expansão das operações, a parcela de curto prazo mantevese relativamente estável, uma vez que a Companhia tem sido bem sucedida em sua
estratégia de alongar o prazo de seus financiamentos. Os empréstimos e financiamentos de
longo prazo atingiram R$598,6 milhões em 31 de dezembro de 2013, representando um
aumento de 119,5% sobre o saldo de R$ 272,7 milhões ao final do ano anterior. Esse
aumento foi necessário para financiar o plano de investimento e o capital de giro para a
expansão das operações da Companhia e alongar o vencimento médio da dívida da
Paranapanema. Mais detalhes sobre os empréstimos e financiamentos estão disponíveis no
item 10.1.f.
Impostos e contribuições a recolher
A rubrica impostos e contribuições a recolher totalizou R$16,3 milhões em 31 de dezembro
de 2013, apresentando um aumento de 30,5%, contra um saldo de R$12,5 milhões no final
do ano anterior.
Passivo não circulante
O passivo não circulante totalizou R$ 785,8 milhões ao final de 2013, apresentando um
aumento de 89,6% sobre 31 de dezembro de 2012, decorrente principalmente do aumento

dos empréstimos e financiamentos de longo prazo e, em menor grau, das provisões das
demandas judicias. O passivo não circulante em 31 de dezembro de 2013 representou
25,7% do passivo total, comparado com 15,2% em 2012.
Provisão para demandas judiciais
As provisões para demandas judiciais aumentaram 35,0%, atingindo R$ 179,6milhões em
31 de dezembro de 2013 contra R$133,0 milhões no final do ano anterior. O principal efeito
sobre esse montante foram os R$ 44,7 milhões em provisões trabalhistas realizadas esse
ano, em parte pelo efeito não recorrente da reestruturação de seu quadro de funcionários.
Patrimônio Líquido
A Companhia encerrou 2013 com Patrimônio Líquido de R$ 1.377,4 milhões, valor 5,8%
menor que os R$ 1.461,7 milhões registrados no final de 2012, em função principalmente de
ajustes de avaliação patrimonial no montante de R$ 83,8 milhões.
Comentários referentes ao Fluxo de Caixa
[mil BRL]

2012

2013

AH
%

Fluxo de caixa das atividades operacionais

83.3
29

(361.
447)

n.
a.

Lucro antes do IR e CSLL

(280.
550)

(3.26
5) 99%

6.67
8
78.6
29
131.
268

1.11
2 83%
105.
3
173 4%
67.8
44 48%
5.37
n.
6
a.
12.5
89 65%
6.27
n.
1
a.
2.93
4
1
%

Ajustes para conciliar o lucro líquido ao caixa oriundo de
atividades operacionais
Valor residual de baixa de imobilizado
Depreciação e amortizações
Provisão para perdas em demandas judiciais
(Reversão)/Provisão de perda estimada do valor recuperável
Perda estimada
Encargos financeiros de longo prazo
Ajuste a valor presente - clientes e fornecedores

36.2
28
(24.9
60)
2.81
9

Variação nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Despesas antecipadas

41.1
93
(330.
608)
(37.6
73)
(70)

(161.
n.
668)
a.
(44.8
85) 86%
(181.
3
791) 83%
1.78
n.
5
a.

Depósitos judiciais
Instrumentos financeiros derivativos
Bens destinados à venda
Outros ativos
Fornecedores
Imposto de renda e contribuição social corrente
Impostos a pagar
Adições e baixas em depósitos judiciais
Salários e encargos sociais
Variação participação minoritários
Instrumentos financeiros derivativos
Outros passivos

Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aplicações financeiras
Recursos obtidos na incorporação de controladas

(6.06
2)
103.
963
(489)
(16.5
02)
475.
035
1.07
4
(20.6
20)
(31.7
39)
3.76
0
(46.7
17)
(7.79
0)
(117.
046)
226.
948
-

Adições ao imobilizado e intangível

(343.
994)

Aumento de capital em controladas

-

Outros investimentos

-

Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Captação (pagamento) de empréstimos e financiamentos
Dividendos

Aumento (diminuição) da disponibilidade de caixa

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

Caixa e equivalentes de caixa ao fim do exercício

124.
930
124.
930
-

(10.1
6
36) 7%
(9.38
n.
0)
a.
(2.09
3
8) 29%
(4.49
7) 73%
(172.
n.
506)
a.
n.
a.
3.25
n.
7
a.
(20.8
61) 34%
4.06
8
2
%
n.
a.
32.9
n.
46
a.
6.29
n.
4
a.
(54.4
14) 54%
64.0
97 72%
n.
a.
(120.
266) 65%
n.
a.
1.75
n.
5
a.
299.
1
849 40%
299.
1
849 40%
n.
a.

91.213

(116.0
12)

n.
a.

104.
316

195.
529

8
7%

195.52
79.517
9
59%

A geração de caixa operacional líquida foi negativa R$ 361,4 milhões em 2013, apesar de a
Companhia ter registrado um EBITDA ajustado recorde de R$ 332 milhões devido
principalmente ao impacto da maior necessidade de capital de giro composto por: a) R$
161,7 milhões no aumento de contas a receber de clientes, b) aumento de R$ 44,9 milhões
em estoques, c) aumento de R$ 181,8 milhões em impostos e contribuições a recuperar e
d) redução de R$ 125,3 milhões na conta fornecedores.
Vale ressaltar que a necessidade de aumento do capital de giro deve-se principalmente à
expansão das atividades da Companhia, em linha com sua estratégia. Em menor grau, o
capital de giro também foi impactado pelo aumento dos impostos a recuperar em função de
créditos tomados de pré-pagamento de exportação e seu impacto sofre COFINS a
recuperar, além da decisão da Companhia de reduzir seus passivos com fornecedores.
O caixa utilizado nas atividades de investimentos foi de R$ 54,4 milhões, composto por
adições em imobilizado e intangíveis no valor de R$ 120,3 milhões que foi parcialmente
compensado por uma redução nas aplicações financeiras no montante de R$ 64,1 milhões.
Os investimentos em cobre primário somaram R$38,3 milhões, incluindo-se a finalização da
primeira fase de expansão e modernização da Unidade Dias D’Ávila e R$77,1 milhões em
produtos de cobre e ligas, principalmente na conclusão da nova fábrica de tubos de cobre
Cast & Roll em Utinga.
O caixa utilizado nas atividades operacionais e investimento foram parcialmente
compensados pela captação líquida de R$ 299,8 milhões em empréstimos e
financiamentos, resultando em uma redução total de caixa de R$ 116,0 milhões, atingindo
R$ 79,5 milhões em 31 de dezembro de 2013, comparado com R$ 195,5 milhões no final de
2012.
10.2 - Resultado operacional e financeiro
A seguir são apresentados os comentários da Diretoria da Companhia correspondentes à
análise dos componentes importantes da receita e fatores que afetaram ou podem afetar
materialmente os resultados da Paranapanema.
a. resultados das operações do emissor, em especial: (i) descrição de quaisquer
componentes importantes da receita; (ii) fatores que afetaram materialmente os
resultados operacionais
i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Algumas das principais variáveis para a análise da receita da Paranapanema são o câmbio
e o preço do cobre e metais que são utilizados para compor as ligas com cobre, como o
zinco e o estanho, na LME – London Metal Exchange (Bolsa de Metais de Londres), onde
são cotados diariamente e usados como referência tanto para a receita quanto para o custo,
além dos estoques de metal na LME, como resultado do comportamento da oferta e
demanda global de cobre e movimentos que podem gerar maior volatilidade e afetar o
resultado. Esses itens estão descritos com mais detalhes na seção ii.b.
A Política de Gestão de Risco de Mercado, introduzida pela Companhia em agosto de 2009
e revisada em dezembro de 2013, busca minimizar a volatilidade do preço do metal, do
câmbio e dos juros no resultado operacional da Companhia. Os preços dos produtos
vendidos são formados em geral pelo preço médio do metal na Bolsa de Londres (LME)

mais um prêmio que cobre as despesas gerais de produção, logística e a própria margem
de lucro bruto. O preço do metal é denominado em dólares norte americanos e convertidos
em Reais no momento do faturamento.
ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais.
2014
Durante 2014, os resultados da Companhia foram afetados por (i) provisões contábeis no
montante de R$ 42,0 milhões nas áreas civil, trabalhista e tributária que são em sua maioria
de natureza não recorrente; (ii) baixa contábil do Projeto Polônia em R$ 26,2 milhões, não
recorrentes; e (iii) fechamento parcial da unidade de Capuava em R$ 60,5 milhões, também
não recorrentes.
2013
A Paranapanema encerra 2013, na avaliação dos Diretores, como o maior produtor não
integrado de cobre refinado do Brasil, cuja produção representa 57% do consumo
doméstico. É também um dos líderes de mercado do país no segmento de produtos de
cobre, como laminados, barras, tubos, conexões e ligas de cobre.
O ano marcou a consolidação da primeira fase de expansão e modernização da Unidade
Dias D’ávila, na Bahia – a maior unidade da Companhia, e que já está operando com
capacidade de 280 mil toneladas de cobre refinado por ano, conforme planejado - e também
a inauguração da nova planta de tubos de cobre Cast & Roll, na Unidade Utinga, em São
Paulo. Os investimentos nas unidades produtivas resultaram em expansão da escala de
produção, maior flexibilidade industrial, aumento de produtividade e qualidade dos produtos,
permitindo, assim, captura de prêmios superiores nos produtos transformados.
Tais investimentos foram extremamente relevantes para estarmos prontos a atender o
aumento de demanda interna, decorrente da implementação da Resolução No. 13, do
Senado Federal, que reduziu incentivos fiscais para produtos importados, e levou a um
processo de substituição de importação emalguns segmentos importantes da cadeia
produtiva que utilizam cobre. A demanda de cobre refinado no Brasil tem mantido a
tendência dos últimos anos de crescer acima do PIB. Em 2013, a demanda brasileira
cresceu praticamente o dobro da média do crescimento mundial, atingindo 468 mil
toneladas, ou aumento de 11,7% com relação às 419 mil toneladas em 2012 (409 mil
toneladas em 2011).
A receita líquida consolidada atingiu o nível recorde de R$ 5.548,6 milhões em 2013, um
aumento de 37,8% sobre a receita líquida de R$ 4.025,8 em 2012 que foi diretamente
impactada pela parada de 74 dias para manutenção da fábrica de Dias D’Ávila, e que
resultou na queda de receita em 1,7% comparado a 2011. As vendas para o mercado
interno cresceram 15,4% para R$ 3.323,7 milhões, o que representa 60% da receita líquida
total da Companhia, enquanto as vendas para o mercado externo deram um salto de
94,3%, atingindo R$ 2.224,9 milhões, ou 40% da receita líquida total.
Adicionalmente, as despesas operacionais foram afetadas pelo aumento de gastos com
consultorias especializadas em R$ 15,5 milhões, um investimento estratégico em estudos
que nos permitirão no médio prazo galgar novos patamares de estabilidade e previsibilidade
do resultado operacional. Os resultados operacionais da Companhia foram ainda afetados
por provisões contábeis no montante de R$ 67,5 milhões nas áreas civil, trabalhista e
tributária que são em sua maioria de natureza não recorrente.

Finalmente, a Companhia é afetada pelo impacto da variação cambial e de preços de
commodities nas suas operações financeiras.
2012
Algumas das principais variáveis para a análise de desempenho da Paranapanema é o
câmbio e o comportamento do preço do cobre e dos metais que são utilizados para compor
as ligas de cobre, como o zinco e o estanho na LME – London Metal Exchange (Bolsa de
Metais de Londres), onde são cotados diariamente e usados como referência tanto para a
receita quanto para o custo, além é claro dos estoques de metal na LME, como resultado do
comportamento da oferta e demanda global de cobre e movimentos que podem gerar maior
volatilidade e afetar o resultado.
A Política de Gestão de Risco, introduzida em agosto de 2009, busca minimizar a
volatilidade do preço do metal, do câmbio e dos juros no resultado operacional da
Companhia.
O resultado financeiro líquido foi uma despesa de R$70,7 milhões nos 12M12, contra uma
despesa financeira líquida de R$43,8 milhões nos 12M11. Este resultado foi influenciado
principalmente pela despesa de variação cambial passiva resultante da conversão de
operações realizadas em moeda estrangeira com a desvalorização do Real frente ao Dólar
Norte Americano.
No exercício de 2012, a Companhia apresentou resultado líquido negativo de R$206,5
milhões, em consequência dos efeitos da mencionada parada de manutenção da unidade
de Dias D’Ávila – BA e dos ajustes das provisões contábeis já reportadas. O Lucro Líquido
Ajustado em 2012, eliminando-se as receitas e despesas não recorrentes, foi de R$49,7
milhões contra um prejuízo de R$46,1 milhões registrado em 2011.
O comportamento das vendas é outro importante fator, pois a queda nos volume de venda
traz despesas com capacidade ociosa e reduzem a rentabilidade da Companhia, em função
do custo fixo da Companhia.
Podemos ainda, ter impactos nos resultados da Companhia com relação à TC/RC
(Treatment Charge/Refining Charge), desconto concedido pelas empresas mineradoras aos
refinadores de cobre (Smelters), nas operações de importação de concentrado de cobre,
matéria-prima essencial ao desenvolvimento das operações de cobre que representam
cerca de 85% do custo total da Companhia.
b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio,
inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
Efeito do Mercado Global de Cobre
Espera-se que o consumo global de cobre refinado em 2014 tenha alcançado 21,8 milhões
de toneladas, o que representaria um crescimento de 5,5% do montante de 2013 (2013
havia apresentado crescimento de 5,6% em comparação a 2012) impulsionados pela
demanda na China, ainda que em desaceleração.
A cotação internacional do cobre apresentou queda de 15% ao longo de 2014 decorrente de
fatores como problemas de crédito na Ásia, que causaram forte queda nos preços de cobre
em março e junho. Apesar da recuperação dos preços nos meses seguintes, suportada por
indicadores macroeconômicos positivos e estoques decrescentes, os preços continuaram
pressionados durante o segundo semestre de 2014 quando ficou claro que o crescimento

da oferta de concentrado de cobre seria maior que o da demanda. Mas foi em dezembro
que os preços realmente sucumbiram à turbulência nos mercados financeiros devido à
queda do preço do petróleo, o colapso do Rublo Russo, desaceleração do crescimento na
China, recessão no Japão e contínuo enfraquecimento da economia europeia.
Assim que os investidores perceberam que a queda no preço do petróleo teve relação com
a fraca demanda, houve um “sell off” generalizado nos metais básicos, o que levou o cobre
ao nível de aproximadamente US$6.250/t ao final de 2014.

Fonte: Bloomberg
Segundo a consultoria WoodMackenzie, para 2015 é esperado crescimento robusto na
oferta das mineradoras, apesar de várias delas terem anunciado mudanças na expectativa
de produção, que deverá crescer cerca de 5%. Com a oferta de sucata mais restrita na
China, o crescimento da produção de refinados deverá ser suportado pela substituição de
sucata por catodos.
A WoodMackenzie espera crescimento de consumo de refinados em aproximadamente 4%
sobre 2014, com recuperação mais extensa na demanda de catodo vindo do Sudeste
Asiático e Oriente Médio. O sólido crescimento da oferta deverá contribuir para outro ano de
excesso de oferta global em cerca de 300kt, pressionando o prazo médio de estoque para
76 dias de consumo. Espera-se que os preços continuem sobre pressão durante o ano.
Os fundamentos permanecem projetando um surplus para 2015, porém caso haja maiores
interrupções na produção devido à turbulências sociais, aliada a uma maior baixa da LME,
minas de alto custos tendem a fechar trazendo o mercado para o balanço.
Além disso, o crescimento da atividade industrial global e gastos com consumo incentivados
pelos preços baixos de petróleo, poderão resultar num consumo de cobre refinado
excedendo as expectativas em 2015. Como existe uma defasagem de cerca de 3 a 6 meses
para o menor preço do petróleo ter impacto positivo no PIB mundial, e consequentemente
na demanda por cobre, é razoável esperar potencial recuperação dos preços do cobre a
partir do segundo trimestre de 2015.
Em relação ao TC/RC1, em dezembro de 2014 a mineradora norte americana Freeport
McMoRan e o smelter chinês Jiangxi Copper Company Ltd anunciaram um acordo com
TC/RC de US$107/t e 10,7c/lb de cobre concentrado para 2015. Imediatamente, este nível

1 TC/RC (Treatment Charge/Refining Charge): as mineradoras pagam o TC/RC para os smelters converterem o minério
concentrado em metal refinado, com esta taxa sendo deduzida do preço de compra. Esta taxa usualmente sobe
quando há excesso de oferta de concentrado de cobre em relação à capacidade instalada de refino.

de TC/RC foi utilizado como parâmetro por toda a indústria para 2015. Este valor representa
um aumento de cerca de 16% do parâmetro utilizado em 2014 de US$92/t e 9,2c/lb.
A combinação de TC/RC altos, preços estáveis do ácido sulfúrico2 e câmbio favorável,
colocam o receita de transformação dos smelters de cobre em patamar historicamente alto.
Mercado Brasileiro
O cenário macroeconômico brasileiro continua trazendo desafios para a indústria em geral.
O ano de 2014 terminou com baixa atividade industrial, condições de mercado financeiro
mais desafiadoras e clima de revisão das intenções de investimento.
De acordo com dados da Sondagem Industrial divulgados pela CNI (Confederação Nacional
da Indústria) em janeiro de 2015, houve forte queda da produção industrial em dezembro e
a capacidade utilizada também apresentou queda. As indústrias, como forma de proteção
contra o cenário de contração, promoveram ajustes de estoques, mas ainda assim alguns
setores permanecem com níveis elevados. Outro fator negativo foi o acesso ao crédito, que
voltou a ficar mais restrito. O índice de facilidade de acesso ao crédito recuou para 36,8
pontos, o menor valor desde o segundo trimestre de 2009.
De acordo com a 61º Sondagem Nacional da Indústria da Construção Civil, divulgada pelo
SindusCon-SP e pela FGV em novembro de 2014, o setor encerrou o ano com percepção
bastante negativa de seu desempenho corrente. No mês de novembro de 2014, o indicador
de evolução do nível da atividade deste setor registrou 43,0 pontos, índice inferior ao
atingido em novembro do ano anterior (49,5 pontos), continuando bem abaixo da linha dos
50 pontos, o que indica cenário de desaquecimento. As expectativas para os próximos
meses continua negativa, principalmente devido ao ambiente de crédito mais difícil e mais
oneroso para as empresas, além da restrição no crédito imobiliário que deverá impactar
vendas.
Segundo a Sondagem de Conjuntura da ABINEE (Associação Brasileira da Indústria
Elétrica e Eletrônica) divulgada em janeiro de 2015, no mês de dezembro de 2014
permaneceram os indicadores desfavoráveis na atividade da indústria eletroeletrônica.
Apesar da sinalização de melhora nos negócios, apontada nos meses de setembro/14 e
outubro/14, esse comportamento não se manteve em novembro/14 e dezembro/14. Apesar
do resultado sobre as expectativas para 2015 ser melhor do que os das duas pesquisas
anteriores, continuam as incertezas quanto ao rumo da economia do país e as empresas
continuam trabalhando com muita cautela.
Para contribuir com o cenário de incerteza, os empresários brasileiros e estrangeiros
presentes em janeiro de 2015 no Fórum Econômico Mundial, em Davos, se mostraram
muito preocupados com a possibilidade de racionamento de energia no Brasil. Analistas de
mercado dizem que o impacto na economia seria bem menor do que no apagão de 2001,
algo em torno de 0,5 ponto porcentual, mas, como as expectativas de PIB estão perto de
zero, isso significa que a restrição na oferta de energia poderia levar o Brasil à recessão.
O Volume de Vendas Total atingiu 266,7 mil toneladas, queda de 19% em comparação com
2013, ano que apresentou oportunidades de arbitragem entre o mercado interno e externo
que não se materializaram em 2014. Em 2012 o volume total de vendas de cobre da
Paranapanema foi de 232,8 mil toneladas.
2 Ácido Sulfúrico: Co-produto do processo de transformação do concentrado de cobre que é comercializado pelos
smelters.

Mix de Produtos e de Mercados
Por força de maior exportação em 2013, os volumes necessários para suprir a demanda
própria da Companhia foram importados e esse fenômeno acarretou crescimento pontual
dos volumes em 2013, distorcendo as bases de comparação. Por outro lado, o impacto no
Lucro Bruto foi muito pequeno, conforme comentaremos a seguir.
O aspecto enfatizado no parágrafo anterior explica boa parte da queda de 38% nos volumes
de Cobre Primário. Durante 2014, comercializamos 77,6 mil toneladas, sendo 48% para o
mercado interno e 52% para mercado externo.
Em Produtos de Cobre, a queda foi menos expressiva, cerca de 8%, resultando em venda
de 189,1 mil toneladas em 2014, em função principalmente do fraco ambiente de negócios
no Brasil. 81% das vendas foram direcionadas para o mercado interno (59% venda integral
e 23% para transformação/toll) e 19% para o mercado externo.
Em relação aos Co-produtos, o volume de vendas ficou praticamente estável, ainda que a
produção tenha apresentado queda de 6%, resultado da venda de Co-produtos de maior
valor (Lama Anódica e Revert).
c. impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do
câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da
Companhia
A Companhia reconhece que certos riscos financeiros como variação do preço de
commodities, taxa de câmbio e taxas de juros são inerentes ao seu negócio. Entretanto, a
Companhia busca evitar riscos desnecessários e limitar, dentro do possível, quaisquer
riscos associados às atividades do negócio.
A Política de Gestão de Riscos de Mercado tem o propósito de garantir que as exposições
do negócio ao risco que tenham sido identificadas, medidas e que sejam passíveis de ser
controladas, sejam minimizadas, usando os métodos mais efetivos e eficientes para
eliminar, reduzir ou transferir tais exposições.
O Conselho de Administração criou o Comitê de Finanças, Riscos e Contingências para
assistir ao estabelecimento de políticas de gestão de risco e para supervisionar a gestão de
risco e uso de derivativos pela Companhia.
O Comitê de Finanças, Riscos e Contingências é responsável em garantir que os
procedimentos apropriados estejam em vigor para que todas as exposições ao risco
incorridas pela Companhia estejam identificadas e avaliadas. Além disso, o Comitê deve
monitorar para que estas exposições estejam dentro dos limites estabelecidos.
Os riscos de negócio identificados incluem:


Risco de taxas de juros inerente às dívidas da Companhia;



Risco cambial e risco de preços de commodities decorrentes das matérias primas e
produtos vendidos, transações projetadas e compromissos firmes;



Risco cambial decorrente de ativos e passivos como: aplicações no exterior e
empréstimos, estoques, dentre outros.

A política de Gestão de Riscos permite que a Companhia utilize instrumentos financeiros
derivativos aprovados com o objetivo de minimizar a exposição a riscos de mercado:
Câmbio, Commodities e Taxas de Juros.
A utilização de derivativos deve ser consistente com o negócio e os objetivos de gestão de
risco da Companhia. Derivativos podem ser utilizados para gerir o risco do negócio dentro
de limites especificados por esta política e gerenciar as exposições que tenham sido
identificados através do processo de identificação e medição de risco, desde que se
qualifique claramente como "hedge", tal como definido na presente política. A utilização de
derivativos não é automática, nem é necessariamente a única resposta para a gestão de
risco do negócio. A utilização é permitida somente após verificar que os riscos identificados
possam ultrapassar determinados níveis de tolerância estabelecidos por esta política e que
sejam considerados inevitáveis, porque eles são necessários ou apoiam as atividades do
negócio.
Em 2014, a Companhia registrou um impacto positivo líquido de variação cambial de
R$36,6 milhões em comparação ao impacto negativo líquido de R$149,0 milhões em 2013 e
R$143,7 milhões em 2012. Esses impactos resultam da alta volatilidade de câmbio e dos
preços de commodities na contabilização do passivo líquido em Dólar da Companhia, assim
como nas suas operações de hedge em aberto. Estes efeitos contábeis não têm impacto de
caixa imediato e devem ser compensados nos períodos subsequentes pela realização
destes ativos e/ou movimentos futuros no câmbio e preços das commodities.
10.3. Os Diretores devem comentar os efeitos relevantes em que os eventos abaixo
tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras
do emissor e em seus resultados:
a. introdução ou alienação de segmento operacional
Não houve alteração no segmento operacional da Companhia em 2014.
b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Paranapanema (USA) Inc.
Empresa extinta em 30 de abril de 2014.
PMA Importadora e Exportadora Ltda.
Empresa extinta em 31 de outubro de 2014.
Rio Negro Mineração e Com Ltda.
Em 22 de dezembro de 2014, transferência de 100% do capital social da Mineração Taboca
S/A para Paranapanema. Empresa com sede na cidade de São André, São Paulo,
constituída em 30 de julho de 1974. Atualmente a empresa não está operacional.
c. eventos ou operações não usuais
SEMASA - Ação movida contra o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo
André-SEMASA, para extinguir prospectivamente a cobrança indevida da taxa de coleta de
esgoto das suas unidades de Utinga e Capuava e cobrar a devolução do valor pago nos
últimos 20 anos, em dobro. Foi iniciada a execução provisória em outubro de 2014. O valor

principal da ação é de R$ 10.684 mil e os juros e atualização monetária são de R$ 35.097
mil, totalizando R$45.781 mil.
Prefeitura de Manaus - Ação Ordinária movida contra o Município de Manaus, visando o
recebimento dos valores devidos em virtude da realização das Obras Complementares do
Complexo Viário das Flores. A Companhia obteve decisão definitiva quanto ao recebimento
dos valores devidos pelo município. Está pendente decisão relativa aos recursos interpostos
pelo município, que contesta a forma de atualização dos valores devidos à Companhia. O
valor principal da ação é de R$ 4.741 mil e os juros e atualização monetária são de R$
12.679 mil, totalizando R$17.420 mil.
Descontinuidade de Capuava - Em 20 de fevereiro de 2014, a Paranapanema divulgou
comunicado ao mercado informando que sua nova fábrica de tubos de cobre sem costura
(Cast & Roll), inaugurada em outubro de 2013, alcançou, em fevereiro de 2014, nível de
produção suficiente para o atendimento da demanda do mercado, e que, em razão disso, as
linhas produtivas de tubos localizadas na unidade de Capuava seriam desativadas. Hoje,
restam em operação na unidade de Capuava apenas as linhas de produção de tubos retos,
as quais serão transferidas para a unidade de Utinga, em Santo André (SP) ao longo dos
próximos doze meses. O valor residual dos equipamentos que não serão transferidos para
unidade de Utinga totaliza R$1.022 mil em 31 de dezembro de 2014 e serão desativados
até fevereiro de 2015.
Projeto Polônia - Em 2010, a Companhia adquiriu ativos oriundos de fábrica de laminados
de cobre e suas ligas na Polônia, que se encontrava desativada em decorrência de
processo falimentar. Os equipamentos foram divididos em duas partes, a primeira que
contemplaria equipamentos a serem instalados na unidade de Utinga - Santo André (SP) e
a segunda que seria para a instalação de uma nova linha de laminados a quente na cidade
de São Mateus (ES).
Os equipamentos da primeira fase, destinados à unidade de Utinga, foram recebidos no
Brasil em 2012 e serão instalados em 2015.
No que se refere à segunda parte dos equipamentos, baseada em estudos técnicos
realizados posteriormente à data de aquisição, a Administração concluiu que não havia
justificativas, técnicas ou econômicas, para prosseguir com a instalação dos equipamentos
em São Mateus. O Conselho de Administração da Companhia decidiu, em 24 de fevereiro
de 2014, cancelar o projeto, resultando uma baixa contábil no valor de R$25.629 mil.
10.4. Os Diretores devem comentar:
a. mudanças significativas nas práticas contábeis
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas conforme as Normas
Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accouting
Standards Board (IASB), de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR
GAAP) em observância à Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), considerando as
alterações introduzidas através das Leis n° 11.638/07 e n° 11.941/09 e, também de acordo
com os pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), aprovados por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, e
normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As demonstrações financeiras
individuais da Paranapanema foram elaboradas de acordo com o BR GAAP e apresentam a
avaliação de investimentos em controladas pelo método de equivalência patrimonial, de
acordo com a legislação brasileira vigente. A revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 07
(aprovada em dezembro de 2014) alterou o CPC 35, CPC 37 e o CPC 18 e autorizou a

utilização da equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras separadas em IFRS,
eliminando a diferença entre o BR GAAP e o IFRS. Não houve mudança significativa nas
práticas contábeis adotadas pela Companhia em 2014.
Novas Normas Ainda Não Adotadas
Uma série de novas normas, alterações de normas e interpretações serão efetivas para
exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2014 e não foram adotadas na preparação das
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2014. Aquelas que podem ser relevantes para a Paranapanema e suas Controladas estão
mencionadas abaixo:
A norma IFRS 9 Financial Instruments - (Instrumentos Financeiros), é efetiva para o
exercício a iniciar-se após 1º de janeiro de 2018, e não foi adotada na preparação das
demonstrações financeiras consolidadas relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2014. A Companhia pretende adotar tal norma tão logo sua adoção seja
permitida pelo CPC e pela CVM.
A IFRS 9 encerra a primeira parte do projeto de substituição da “IAS 39 – Instrumentos
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração”. A IFRS 9 utiliza uma abordagem simples
para determinar se um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado ou valor justo,
com base na maneira pela qual uma entidade administra seus instrumentos financeiros (seu
modelo de negócios) e o fluxo de caixa contratual característico dos ativos financeiros. A
norma exige ainda a adoção de apenas um método para determinação de perdas no valor
recuperável de ativos e traz mudanças aos requerimentos para contabilidade de hedge. A
Companhia ainda está avaliando os potenciais impactos da adoção da norma, mas acredita
que possivelmente sofrerá efeito significativo como resultado de sua adoção, com eventual
possibilidade de melhor refletir suas estratégias econômicas de hedge em suas
demonstrações financeiras.
IFRS 15 - Receita de Contratos com Clientes. Em 28 de maio de 2014, o IASB divulgou a
referida norma, que exige uma entidade a reconhecer o montante da receita refletida na
contraprestação que elas esperam receber em troca do controle desses bens ou serviços. A
nova norma vai substituir a maior parte da orientação detalhada sobre o reconhecimento de
receita que existe atualmente em IFRS e U.S. GAAP. A nova norma é aplicável a partir de
ou após 1º de janeiro de 2017, com adoção antecipada permitida pela IFRS. A norma
poderá ser adotada de forma retrospectiva, utilizando uma abordagem de efeitos
cumulativos.
A Companhia, apesar de não ter concluído as análises referente a esta interpretação, não
espera efeitos materiais sobre as demonstrações financeiras.
b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Não houve qualquer alteração significativa nas práticas contábeis nos últimos três
exercícios.
c. ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
Os diretores afirmaram que não houve ressalvas no parecer do auditor independente às
demonstrações financeiras de 2012, 2013 e 2014, consolidadas e individuais, da
Paranapanema S.A.
2012 e 2013

O parecer do auditor independente nos exercícios de 2012 e 2013 apresentou os seguintes
parágrafos de ênfase:
Avaliação dos investimentos em controladas, as demonstrações financeiras individuais
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No caso da
Paranapanema S.A. essas práticas diferem da IFRS, aplicável às demonstrações
financeiras separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos em
controladas pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que para fins de IFRS seria
custo ou valor justo. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.
Contribuição social sobre o lucro
Foi movida ação rescisória pela União com o objetivo de rescindir o acórdão que declarou a
inconstitucionalidade da contribuição social sobre o lucro da Companhia controlada
incorporada em 13 de novembro de 2009, a qual não tem sido recolhida desde o exercício
de 1989, tendo referida ação rescisória julgada procedente à União com o acolhimento do
pedido e transito em julgado em 2010. A Administração da Companhia, com base na
opinião de seus assessores jurídicos, acredita que a reversão da decisão não trará efeito
econômico adverso, considerando que a decisão que desconstituiu o direito da Companhia
em não recolher a CSLL não pode retroagir seus efeitos desde o ano do surgimento da Lei,
motivo pelo qual a Companhia não registrou provisão.
Ressaltamos que a Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrou cinco autos de infração
relativos aos anos calendários de 1994 a 2008, sendo que três deles já são alvos de
Execuções Fiscais, devidamente garantidas, por meio de apólice de garantia judicial, as
quais foram aceitas pelo juiz competente. Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia
estima os valores envolvidos em R$ 451.230 mil (R$418.814 mil em 31 de dezembro de
2012). Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.
Com relação ao parágrafo de ênfase, a Diretoria, analisou e, concluiu que as
Demonstrações Financeiras Individuais, como as mesmas foram elaboradas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, diferem do IFRS no que é aplicável às
demonstrações financeiras separadas, somente no que se refere à avaliação dos
investimentos em controladas, pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que para
fins de IFRS seria custo ou valor justo.
Com relação à Contribuição Social sobre o Lucro, foi movida ação rescisória pela União
com o objetivo de rescindir o acórdão que declarou a inconstitucionalidade da contribuição
social sobre o lucro da Companhia controlada incorporada em 13 de novembro de 2009, a
qual não tem sido recolhida desde o exercício de 1989, cujo desfecho foi favorável à União.
A Administração da Companhia, com base na opinião de seus consultores jurídicos,
acredita que a reversão da decisão anteriormente transitada em julgado em favor da
Companhia controlada incorporada não trará efeito econômico adverso, e, portanto, não
constituiu nenhuma provisão em 31 de Dezembro de 2013 com relação a este processo.

2014
Não houve ressalvas no parecer do auditor independente às demonstrações financeiras de
2014, consolidadas e individuais, da Paranapanema S.A.
O parecer do auditor independente apresentou os seguintes parágrafos de ênfase:

Contribuição social sobre o lucro
Conforme descrito na nota explicativa, foi movida ação rescisória pela União com o objetivo
de rescindir o acórdão que declarou a inconstitucionalidade da contribuição social sobre o
lucro líquido (CSLL) da Companhia controlada incorporada em 13 de novembro de 2009, a
qual não tem sido recolhida desde o exercício de 1989, tendo referida ação rescisória
julgada procedente à União com o acolhimento do pedido e transito em julgado em 2010. A
Administração da Companhia, com base na opinião de seus assessores jurídicos, acredita
que a reversão da decisão não trará efeito econômico adverso, considerando que a decisão
que desconstituiu o direito da Companhia em não recolher a CSLL não pode retroagir seus
efeitos desde o ano do surgimento da Lei 7689/88, motivo pelo qual a Companhia não
registrou provisão. Ressaltamos que a Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrou cinco
autos de infração relativos aos anos calendários de 1994 a 2008, sendo que três deles já
são alvos de Execuções Fiscais, devidamente garantidas, por meio de apólice de garantia
judicial, as quais foram aceitas pelo juizado competente. Em 31 de dezembro de 2014, a
Companhia estima os valores envolvidos em R$ 466.665 mil (R$ 451.230 mil em 31 de
dezembro de 2013). Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.
Com relação ao parágrafo de ênfase, a Diretoria, analisou e, com relação à Contribuição
Social sobre o Lucro, foi movida ação rescisória pela União com o objetivo de rescindir o
acórdão que declarou a inconstitucionalidade da contribuição social sobre o lucro da
Companhia controlada incorporada em 13 de novembro de 2009, a qual não tem sido
recolhida desde o exercício de 1989, cujo desfecho foi favorável à União. A Administração
da Companhia, com base na opinião de seus consultores jurídicos, acredita que a reversão
da decisão anteriormente transitada em julgado em favor da Companhia controlada
incorporada não trará efeito econômico adverso, e, portanto, não constituiu nenhuma
provisão em 31 de Dezembro de 2014 com relação a este processo.
10.5. Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas
pelo emissor, explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela
administração sobre questões incertas e relevantes para a descrição da situação
financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais
como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos
de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de
conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para
teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros
A preparação das demonstrações financeiras Individuais exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem
divergir dessas estimativas.
A Administração revisa continuamente as estimativas e premissas. Revisões com relação a
estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e
em quaisquer exercícios futuros afetados.
As informações sobre incertezas referentes a premissas e estimativas que possuam um
risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro
estão incluídas nas seguintes notas explicativas:


Teste de Redução ao Valor Recuperável:

A revisão dos valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que não
as propriedades para investimento, estoques e imposto de renda e contribuição
social diferidos ativos, são realizados anualmente para apurar se há indicação de
perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do
ativo é estimado.
Um resultado por perda no valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do
ativo exceder o seu valor recuperável.
O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o
valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso,
os fluxos de caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes
utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita uma avaliação de
mercado atual sobre o período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos
do ativo. Para testar o valor recuperável, os ativos que não podem ser testados
individualmente, são agrupados ao menor grupo de ativos que gera entrada de caixa
a partir de seu uso contínuo e que são em grande parte independentes dos fluxos de
caixa de outros ativos ou grupos de ativos (a “unidade geradora de caixa ou UGC”).
Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no resultado.
As perdas de valor recuperável são revertidas somente na extensão em que o valor
contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de
depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida.
A Companhia efetuou o teste anual de recuperação de seus ativos imobilizados em
31 de dezembro de 2014, os quais foram estimados com base nos valores em uso
utilizando os fluxos de caixa descontados, e evidenciaram que o valor estimado de
mercado é superior ao valor líquido contábil na data da avaliação, assim como, no
decorrer do período, não houve quaisquer evidências de perda de valor de ativos
Individuais ou grupo de ativos relevantes. Eventuais impactos de perda de
recuperabilidade são destacados em nota explicativa, quando relevantes.


Provisão para demandas judiciais:
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia
tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira
confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a
obrigação. As provisões são determinadas através do desconto dos fluxos de caixa
futuros estimados a uma taxa antes dos impostos que reflete as avaliações atuais de
mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo.
Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado.
Com base na análise individual dos processos administrativos e judiciais
relacionados a questões fiscais, trabalhistas e cíveis, movidos contra a Companhia e
suas Controladas, foram constituídas provisões no passivo, para riscos com perdas
consideradas prováveis na avaliação de nossos assessores jurídicos, em valor
julgado suficiente.



Imposto de renda e contribuição social diferidos
Os Diretores confirmam que a Paranapanema e sua Controlada CDPC - Centro de
Distribuição de Produtos de Cobre Ltda., fundamentadas nas expectativas de
gerações de lucros tributáveis futuros, determinadas em estudos técnicos realizados
no final de 2014 e aprovados pela Diretoria, reconheceram créditos tributários sobre

prejuízos fiscais, bases negativas de imposto de renda e diferenças temporárias,
que não têm prazo prescricional. O valor contábil do ativo diferido é revisado
anualmente pela Companhia.


Instrumentos Financeiros Derivativos.
A Companhia reconhece que certos riscos financeiros como variação do preço de
commodities, taxa de câmbio e taxas de juros são inerentes ao seu negócio.
Entretanto, a política da Companhia é evitar riscos desnecessários e garantir que as
exposições do negócio ao risco que tenham sido identificadas, medidas e que sejam
passíveis de ser Controladas, sejam minimizadas, usando os métodos mais efetivos
e eficientes para eliminar, reduzir ou transferir tais exposições.

O Conselho de Administração conta com o Comitê de Finanças, Riscos e
Contingências para assistir ao estabelecimento de políticas de gestão de risco e
garantir que os procedimentos apropriados estejam em vigor para que todas as
exposições ao risco incorridas pela Companhia estejam identificadas e avaliadas.
Além disso, o Comitê deve monitorar para que estas exposições estejam dentro dos
limites estabelecidos. Os riscos de negócio identificados incluem:
 Risco de taxas de juros inerente às dívidas da Companhia.
 Risco cambial e risco de preços de commodities decorrentes das matérias primas e
produtos vendidos, transações projetadas e compromissos firmes.
 Risco cambial decorrente de ativos e passivos como: aplicações no Exterior e
empréstimos, estoques vinculados a commodities cujos preços são denominados
em moeda estrangeira, entre outros.
A política de Gestão de Riscos permite que a Companhia utilize instrumentos
financeiros derivativos aprovados com o objetivo de minimizar a exposição a riscos
de mercado: Câmbio, Commodities e Taxas de Juros.
Instrumentos derivativos são somente utilizados para fins de “Hedge” uma vez que
limitam as exposições financeiras associadas aos riscos identificados em
determinados passivos e ativos da Companhia. A utilização de derivativos não é
automática, nem é necessariamente a única resposta para a gestão de risco do
negócio. A utilização é permitida somente após verificar que o derivativo escolhido
possa delimitar os riscos identificados dentro dos níveis de tolerância estabelecidos
pela política.
A Companhia realiza operações de hedge com instrumentos financeiros derivativos
ou não derivativos e enquadra essas transações nas regras de contabilidade de
hedge (hedge accounting) tais como definidas pela Deliberação CVM n° 604 (CPC
38). Nem todas as operações de hedge com derivativos são contabilizadas em
aplicação das regras de contabilidade de hedge.

b. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório
do auditor independente.

Não houve comentários, no relatório do auditor independente, sobre deficiências e
recomendações significativas que pudessem impactar a avaliação da Administração da
Companhia em relação à eficácia dos controles internos para o exercício encerrado em 31
de dezembro de 2014.
10.6. Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas
demonstrações financeiras do emissor, indicando:
a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não
aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
i. arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos
ii. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos
iii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços
iv. contratos de construção não terminada
v. contratos de recebimentos futuros de financiamentos
b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
A Companhia não possui nenhum item não evidenciado nas demonstrações financeiras.
10.7. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações
financeiras indicados no item 10.6, os diretores devem comentar:
a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o
resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações
financeiras do emissor
b. natureza e propósito da operação
c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da
Companhia em decorrência da operação
Não aplicável à Companhia, pois não existem itens não evidenciados nas demonstrações
financeiras da Companhia, conforme informado no item 10.6.
10.8. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de
negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:
a. investimentos, incluindo:
i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos
investimentos previstos.
A Companhia tem os seguintes investimentos de capital previstos para 2015:
Manutenção - R$127,5 milhões
Expansão - R$62,6 milhões
Os investimentos acima previstos foram revisados, pormenorizadamente, priorizando (i) o
cumprimento da legislação, (ii) a disponibilidade industrial e (iii) o retorno sobre capital
investido. O uso dos recursos será destinado, principalmente, à manutenção da unidade
industrial de Dias D'Ávila.
O valor de R$62,6 milhões, relativo aos projetos de expansão, se referem à investimentos
de CAPEX aprovados para o orçamento de 2014 e já iniciados.
ii. fontes de financiamento dos investimentos

Para fazer frente aos investimentos previstos no plano de investimentos da Companhia, a
Administração está propondo a utilização de (i) linhas de financiamento obtidas e ainda não
desembolsadas (principalmente junto ao BNB, no montante de R$121,4 milhões), (ii)
recursos oriundos da geração operacional de caixa, (iii) da posição atual de caixa, e, (iv)
eventualmente de outras fontes de recursos a serem captados.
i.

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.

Em 20 de fevereiro de 2014, a Paranapanema divulgou comunicado ao mercado
informando que sua nova fábrica de tubos de cobre sem costura (Cast & Roll), inaugurada
em outubro de 2013, alcançou, em fevereiro de 2014, nível de produção suficiente para o
atendimento da demanda do mercado e que, em razão disso, haveria redução a um nível
mínimo de atividade de várias linhas de tubos de menores diâmetros na unidade de
Capuava (Santo André – SP).
Este processo de transferência foi executado durante 2014 e ao final deste ano grande
parte da produção já havia sido transferida para a unidade de Utinga (Santo André – SP). A
área da antiga unidade fabril de Capuava, após a conclusão do remanejamento das linhas
de produção para a planta de Utinga, que deverá ocorrer até março de 2015, será
disponibilizada prioritariamente para a instalação de novas companhias industriais, de modo
a contribuir para a consolidação da vocação industrial do município de Santo André, na
região do ABC Paulista.
b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou
outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da
Companhia
Expansão das atuais plantas do segmento de cobre e aquisição de equipamentos, visando
o aumento da capacidade instalada, conforme divulgado, de acordo com o cronograma
físico-financeiro de cada projeto.
c. novos produtos e serviços, indicando:
i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas
Não há qualquer pesquisa em andamento.
ii. montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de
novos produtos ou serviços
Não foram realizados gastos em pesquisas para o desenvolvimento de novos produtos ou
serviços.
iii. projetos em desenvolvimento já divulgados
A implementação do projeto da planta de refino de metais preciosos foi postergada em 2013
e submetida a uma reanálise das premissas de viabilidade econômica e de fontes de
financiamento, podendo ser retomada caso se confirme as expectativas de agregação de
valor à Companhia.
iv. montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos
ou serviços

Não foram realizados gastos significativos no desenvolvimento de novos produtos ou
serviços.
10.9. Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o
desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos
demais itens desta seção
Todas as informações relevantes já foram descritas nos itens anteriores.

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA - ITEM 13
13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração do conselho de administração,
da diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários
e dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, abordando os
seguintes aspectos:
a. objetivos da política ou prática de remuneração
Dispor de uma estrutura de cargos e salários adequada ao negócio da Companhia,
onde cada cargo tenha seu valor definido, estabelecendo critérios para movimentação
salarial e de carreira, mantendo o equilíbrio interno e de acordo com as práticas de
mercado.
Manter e melhorar a capacidade da Companhia em obter, reter e desenvolver
pessoas.
Estimular continuamente a motivação, incentivar o desempenho e o
comprometimento com objetivos e resultados.
b. composição da remuneração, indicando:
i.

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Diretoria Estatutária e não Estatutária
Remuneração Fixa: valor recebido mensalmente pelo profissional, no qual visa remunerá-lo
de acordo com o nível de atribuições e responsabilidades atribuídas à posição do cargo
ocupado na Companhia.
Remuneração Variável: valor recebido anualmente pelo profissional, de acordo com o
resultado obtido das metas pactuadas anualmente com o Conselho de Administração.
Composto por Incentivo de Curto Prazo (ICP) e de Longo Prazo (ILP). O ICP está atrelado
ao conceito de metas individuais e da própria Companhia pré-definidas, sendo que no
fechamento de cada exercício avalia-se o percentual de atingimento das metas. O ILP é
baseado na apuração do desempenho individual e da Companhia, sendo o resultado deste
convertido em ações. O programa utiliza a estrutura de phantom shares, de forma que, ao
final de cada exercício, as metas atingidas no período de janeiro a dezembro serão
convertidas em phantom shares, conforme valor médio das ações do período (janeiro a
dezembro), com vesting diferido em 4 anos (“Phantom Shares”). Na data de pagamento, as
Phantom Shares serão convertidas novamente pela média das ações da Companhia
(PMAM3) de janeiro a dezembro do ano anterior ao pagamento.
Benefícios: refere-se ao conjunto de benefícios concedidos ao profissional, de acordo com a
posição ocupada na Companhia, tais como plano de saúde, seguro de vida em grupo e
plano de previdência complementar.
Conselho de Administração
Remuneração Fixa: valor recebido mensalmente pelos membros do Conselho de
Administração, no qual visa remunerá-los de acordo as práticas de mercado. Os membros
suplentes do Conselho de Administração recebem 50% da remuneração fixa apenas
quando são convocados a participarem de alguma reunião específica, na ausência do
membro titular.

Benefícios: refere-se ao benefício de plano de saúde e odontológico concedido
especificamente para dependente de um ex-conselheiro, que se encerrou em 2014. A partir
de 2015, nenhum membro do Conselho de Administração e/ou seu dependente fará jus a
qualquer benefício.
Conselho Fiscal
Remuneração Fixa: valor recebido mensalmente pelos membros do Conselho Fiscal, o qual
visa remunerá-los de acordo com as práticas de mercado e da legislação vigente. Os
membros suplentes do Conselho Fiscal recebem 50% da remuneração fixa apenas quando
são convocados a participarem de alguma reunião específica, na ausência do membro
titular.
Comitês não Estatutários de Assessoramento ao Conselho de Administração
A partir de 2014, foi estabelecido pela Companhia que os membros do Conselho de
Administração participantes dos comitês de assessoramento não receberão nenhum
adicional, tendo em vista que a remuneração estabelecida já contempla os valores para
este fim.
No caso de contratação de especialista para participação nos Comitês, uma remuneração
fixa deverá ser previamente aprovada pelo Conselho de Administração, com base em
contrato de prestação de serviços.
ii.
em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada
elemento na remuneração total
PREVISTO 2015
Órgão

Remuneração Remuneração
Fixa
Variável

Benefícios

Remuneração
Total

Conselho de
Administração

100,00%

n/a

n/a

100,00%

Conselho Fiscal

100,00%

n/a

n/a

100,00%

Diretoria Estatutária

40,61%

54,42%

4,97%

100,00%

Diretoria não
Estatutária

51,03%

36,51%

12,46%

100,00%

REALIZADO 2014
Órgão

Remuneração Remuneração
Fixa
Variável

Benefícios

Remuneração
Total

Conselho de
Administração

99,66%

n/a

0,34%

100,00%

Conselho Fiscal

100,00%

n/a

n/a

100,00%

Diretoria Estatutária

43,67%

27,37%

28,95%

100,00%

Diretoria nãoEstatutária

61,23%

23,82%

14,95%

100,00%

REALIZADO 2013
Órgão

Remuneração Remuneração
Fixa
Variável

Benefícios

Remuneração
Total

Conselho de
Administração

98,53%

n/a

1,47%

100,00%

Conselho Fiscal

100,00%

n/a

n/a

100,00%

Diretoria Estatutária

52,52%

26,10%

21,39%

100,00%

Benefícios

Remuneração
Total

Nota: - Considerado como base os valores anuais de
2013.
REALIZADO 2012
Órgão

Remuneração Remuneração
Fixa
Variável

Conselho de
Administração

93,99%

n/a

6,01%

100,00%

Conselho Fiscal

100,00%

n/a

n/a

100,00%

Diretoria Estatutária

72,02%

4,95%

23,02%

100,00%

Nota: - Considerado como base os valores anuais de
2012.
iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
A remuneração estabelecida para os administradores segue as práticas e tendências de
mercado, obtida através de pesquisas realizadas por consultoria especializada.
A remuneração fixa da Diretoria Estatutária é acordada no momento da contratação,
podendo ser reajustada anualmente a critério do Conselho de Administração.
Até 2013, a remuneração variável abrangia apenas no Incentivo de Curto Prazo (ICP)
atrelada ao conceito de metas pré-definidas. No fechamento de cada exercício, era avaliado
o percentual de atingimento das metas que era utilizado como base de cálculo para a
remuneração variável individual. A partir de 2014, foi aprovado pelo Conselho de
Administração o programa de remuneração variável contemplando o Incentivo de Curto
Prazo (ICP) e Incentivo de Longo Prazo (ILP), ambos condicionados ao cumprimento das
metas estabelecidas.
iv. razões que justificam a composição da remuneração
A remuneração estabelecida para os administradores segue as tendências de mercado,
visando atingir as estratégias de retenção, motivação e comprometimento dos profissionais.
Principais objetivos:
Alinhamento e competitividade da remuneração ao mercado e às regiões onde atua,
garantindo o equilíbrio interno e externo da remuneração.
Comprometimento dos administradores visando alavancar os resultados financeiros
da companhia, reconhecendo e remunerando as performances individuais, bem como
promovendo a retenção dos seus talentos, através de programas de ICP e ILP para a
Diretoria Estatutária.

v. a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato
A Companhia não possui membros não remunerados.
c. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração
Os principais indicadores considerados no Programa de Remuneração Variável são:
-

Peso de 60% = Indicadores financeiros (EBIT e EBITDA)

Peso de 40% = Metas Individuais, pactuadas entre o Diretor Estatutário e o
Conselho de Administração, tais como: otimização operacional, revisão de processos,
gerenciamento de desempenho, projetos de investimentos e novas oportunidades para o
negócio. As metas individuais serão avaliadas ao final do exercício e servirão para avaliar o
desempenho e o potencial do Diretor, conforme o programa denominado “PAM”.
d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho
A remuneração variável é estruturada com base no percentual de atingimento das metas
estabelecidas e no acompanhamento entre o previsto e o realizado, analisados anualmente
entre a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração, com base nos indicadores e
metas mencionados no item 13.1.c.
e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de
curto, médio e longo prazo
A prática de remuneração leva em consideração a valorização de curto, médio e longo
prazo da Companhia, alinhando desta forma os interesses do emissor ao de seus
administradores.
A Remuneração Variável é um Programa de incentivo anual vinculado as estratégias do
negócio, visando alavancar os resultados financeiros da Companhia, reconhecer, remunerar
performances individuais, bem como promover a retenção de talentos.
O Programa de Remuneração Variável da Companhia é composto por Incentivo de Curto
Prazo e Incentivo de Longo Prazo (ICP e ILP), ambos vinculados aos resultados financeiros
e metas individuais dos Diretores Estatutários, sendo que o limite máximo do plano é de
140% do target estabelecido.
A prática do ILP se alinha aos interesses da Companhia por estar baseado no desempenho
das ações. A liquidação financeira do ILP será feita via Folha de Pagamento, respeitadas as
regras de elegibilidade.
f. existência de remuneração suportada
controladores diretos ou indiretos

por

subsidiárias,

controladas

ou

Não há remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos na Companhia.

g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do
emissor
Não existe atualmente remuneração ou benefício associado a eventos societários.
13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e
conselho fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2015 - Valores
Anuais
Conselho de
Administração

Conselho
Fiscal

Diretoria
Estatutária

Total

7,00

5,00

4,00

16,00

7,00

5,00

4,00

16,00

1.704.000,00

685.500,00

3.499.608,00

5.889.108,00

n/a

n/a

660.646,88

660.646,88

n/a

n/a

n/a

n/a

340.800,00

137.100,00

1.644.921,98

2.122.821,98

INSS

INSS

INSS e
Provisão para
Contratações

INSS e
Provisão para
Contratações

n/a

n/a

6.028.562,54

6.028.562,54

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

comissões

n/a

n/a

n/a

n/a

outros

n/a

n/a

2.612.326,59

2.612.326,59

n/a

n/a

INSS e
Provisão para
Contratações

INSS e
Provisão para
Contratações

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

686.586,00

686.586,00

Número de
Membros
Número de
Membros
Remunerados
Remuneração
Fixa Anual
salário ou prólabore
benefícios
diretos e indiretos
remuneração
por participação
em comitês
outros
Descrição de
outras
remunerações
fixas
Remuneração
Variável Anual
bônus
participação nos
resultados
remuneração
por participação
em reuniões

Descrição de
outras
remunerações
variáveis
Benefícios pós
emprego
Benefícios
motivados pela

cessação do
exercício do
cargo
Remuneração
baseada em
ações
Total

n/a

n/a

n/a

n/a

2.044.800

822.600

15.132.651,99

18.000.051,99

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2014 - Valores Anuais
Conselho de
Administração

Conselho
Fiscal

Diretoria
Estatutária

Total

7,00

5,67

4,67

17,33

7,00

5,67

4,67

17,33

1.588.757,82

728.469,31

4.035.287,14

6.352.514,27

6.485,55

n/a

928.058,45

934.544,00

n/a

n/a

n/a

n/a

317.751,56

145.693,85

1.414.057,43

1.877.502,84

INSS

INSS

INSS

INSS

n/a

n/a

3.035.000,00

3.035.000,00

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

comissões

n/a

n/a

n/a

n/a

outros

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

157.815,05

157.815,05

n/a

n/a

1.517.221,23

1.517.221,23

Número de
Membros
Número de
Membros
Remunerados
Remuneração
Fixa Anual
salário ou prólabore
benefícios
diretos e indiretos
remuneração
por participação
em comitês
outros
Descrição de
outras
remunerações
fixas
Remuneração
Variável Anual
bônus
participação nos
resultados
remuneração
por participação
em reuniões

Descrição de
outras
remunerações
variáveis
Benefícios pósemprego
Benefícios
motivados pela

cessação do
exercício do
cargo
Remuneração
baseada em
ações, incluindo
opções

Observações

Total

n/a

n/a

n/a

n/a

O número de
membros
foi
calculado
considerando a
média anual do
número
de
membros
do
órgão apurado
mensalmente,
nos termos do
OFÍCIOCIRCULAR/CVM
/SEP/N°01/2014.

O número de
membros
foi
calculado
considerando a
média anual do
número
de
membros
do
órgão apurado
mensalmente,
nos termos do
OFÍCIOCIRCULAR/CV
M/SEP/N°01/20
14.

O número de
membros
foi
calculado
considerando a
média anual do
número
de
membros
do
órgão apurado
mensalmente,
nos termos do
OFÍCIOCIRCULAR/CV
M/SEP/N°01/20
14.

O número de
membros
foi
calculado
considerando a
média anual do
número
de
membros
do
órgão apurado
mensalmente,
nos termos do
OFÍCIOCIRCULAR/CV
M/SEP/N°01/20
14.

1.912.994,93

874.163,16

11.087.439,30

13.874.597,39

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2013 - Valores Anuais
Conselho de
Administração

Conselho
Fiscal

Diretoria
Estatutária

Total

7,46

5,42

6,08

18,96

1.306.997,50

680.562,50

4.549.489,36

6.537.049,36

28.270,80

n/a

1.426.776,94

1.455.047,74

276.300,00

n/a

n/a

276.300,00

316.659,50

136.112,50

2.113.507,28

2.566.279,28

n/a

n/a

2.260.669,31

2.260.669,31

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

comissões

n/a

n/a

n/a

n/a

outros

n/a

n/a

n/a

n/a

Número de
Membros
Remuneração
Fixa Anual
salário ou prólabore
benefícios
diretos e indiretos
remuneração
por participação
em comitês
outros
Remuneração
Variável Anual
bônus
participação
nos resultados
remuneração
por participação
em reuniões

Benefícios pós
emprego
Benefícios
motivados pela
cessação do
exercício do
cargo
Remuneração
baseada em
ações
Total

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

738.081,60

738.081,60

n/a

n/a

n/a

n/a

1.928.227,80

816.675,00

11.088.524,48

13.833.427,28

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2012 - Valores Anuais
Conselho de
Administração

Conselho
Fiscal

Diretoria
Estatutária

Total

7,38

5,42

6,79

19,58

1.228.376,00

639.930,50

4.972.290,32

6.840.596,82

117.946,53

n/a

1.128.169,97

1.246.116,49

308.047,21

n/a

n/a

308.047,21

307.284,64

127.986,10

1.686.217,77

2.121.488,51

n/a

n/a

342.000,00

342.000,00

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

comissões

n/a

n/a

n/a

n/a

outros

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

707.916,00

707.916,00

n/a

n/a

n/a

n/a

1.961.654,38

767.916,60

8.836.594,06

11.566.165,03

Número de
Membros
Remuneração
Fixa Anual
salário ou prólabore
benefícios
diretos e indiretos
remuneração
por participação
em comitês
outros
Remuneração
Variável Anual
bônus
participação
nos resultados
remuneração
por participação
em reuniões

Benefícios pós
emprego
Benefícios
motivados pela
cessação do
exercício do
cargo
Remuneração
baseada em
ações
Total

13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e
conselho fiscal
Remuneração variável prevista para o exercício social corrente (2015)

Nº de membros
Nº
de
membros
remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto
no
plano
de
remuneração
(R$/Unidade):
Valor máximo previsto
no
plano
de
remuneração
(R$/Unidade):
Valor previsto no plano
de remuneração, caso
as metas estabelecidas
sejam
atingidas
(R$/Unidade):
Participação
no
resultado
Valor mínimo previsto
no
plano
de
remuneração
(R$/Unidade):
Valor máximo previsto
no
plano
de
remuneração
(R$/Unidade):
Valor previsto no plano
de remuneração, caso
as metas estabelecidas
sejam
atingidas
(R$/Unidade):

Conselho de
Administração
7,00

Diretoria
4,00

Conselho
Fiscal
5,00

Total
16,00

0,00

4,00

0,00

4,00

N/A

0,00

N/A

0,00

N/A

R$ 6.028.563

N/A

R$ 6.028.563

N/A

R$ 4.498.697

N/A

R$ 4.498.697

N/A

-

N/A

-

N/A

-

N/A

-

N/A

-

N/A

-

Total
17,33

Remuneração variável do exercício social encerrado – 2014

Nº de membros
Nº
de
membros
remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto
no
plano
de
remuneração

Conselho de
Administração
7,00

Diretoria
4,67

Conselho
Fiscal
5,67

0,00

4,67

0,00

4,67

N/A

0,00

N/A

0,00

(R$/Unidade):
Valor máximo previsto
no
plano
de
remuneração
(R$/Unidade):
Valor
previsto
no
plano
de
remuneração, caso as
metas estabelecidas
sejam
atingidas
(R$/Unidade):
Valor
efetivamente
reconhecido
no
resultado
(R$/Unidade) (*):
Participação
no
resultado
Valor mínimo previsto
no
plano
de
remuneração
(R$/Unidade):
Valor máximo previsto
no
plano
de
remuneração
(R$/Unidade):
Valor
previsto
no
plano
de
remuneração, caso as
metas estabelecidas
sejam
atingidas
(R$/Unidade):
Valor
efetivamente
reconhecido
no
resultado
(R$/Unidade):

N/A

R$ 10.791.394

N/A

R$
10.791.394

N/A

R$ 8.043.004

N/A

R$ 8.043.004

N/A

R$ 3.035.000

N/A

R$ 3.035.000

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0,0

N/A

0,0

Total
18,96

Remuneração variável do exercício social encerrado – 2013

Nº de membros
Nº
de
membros
remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto
no
plano
de
remuneração
(R$/Unidade):
Valor máximo previsto
no
plano
de
remuneração

Conselho de
Administração
7,46

Diretoria
6,08

Conselho
Fiscal
5,42

0,00

6,08

0,00

6,08

N/A

0,00

N/A

0,00

N/A

R$ 3.328.147

N/A

R$ 3.328.147

(R$/Unidade):
Valor
previsto
no
plano
de
remuneração, caso as
metas estabelecidas
sejam
atingidas
(R$/Unidade):
Valor
efetivamente
reconhecido
no
resultado
(R$/Unidade) (*):
Participação
no
resultado
Valor mínimo previsto
no
plano
de
remuneração
(R$/Unidade):
Valor máximo previsto
no
plano
de
remuneração
(R$/Unidade):
Valor
previsto
no
plano
de
remuneração, caso as
metas estabelecidas
sejam
atingidas
(R$/Unidade):
Valor
efetivamente
reconhecido
no
resultado
(R$/Unidade):

N/A

R$ 3.328.147

N/A

R$ 3.328.147

N/A

R$ 2.260.669

N/A

R$ 2.260.669

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0,0

N/A

0,0

Total
19,59

Remuneração variável do exercício social encerrado – 2012

Nº de membros
Nº
de
membros
remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto
no
plano
de
remuneração
(R$/Unidade):
Valor máximo previsto
no
plano
de
remuneração
(R$/Unidade):
Valor
previsto
no
plano
de
remuneração, caso as
metas estabelecidas
sejam
atingidas

Conselho de
Administração
7,38

Diretoria
6,79

Conselho
Fiscal
5,42

0,00

6,79

0,00

6,79

N/A

0,00

N/A

0,00

N/A

R$ 3.282.874

N/A

R$ 3.282.874

N/A

R$ 3.282.874

N/A

R$ 3.282.874

(R$/Unidade):
Valor
efetivamente
reconhecido
no
resultado
(R$/Unidade) (*):
Participação
no
resultado
Valor mínimo previsto
no
plano
de
remuneração
(R$/Unidade):
Valor máximo previsto
no
plano
de
remuneração
(R$/Unidade):
Valor
previsto
no
plano
de
remuneração, caso as
metas estabelecidas
sejam
atingidas
(R$/Unidade):
Valor
efetivamente
reconhecido
no
resultado
(R$/Unidade):

N/A

R$ 342.000

N/A

R$ 342.000

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0,0

N/A

0,0

13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e
diretoria estatutária
a. termos e condições gerais
O Programa de Remuneração Variável prevê um incentivo vinculado às estratégias do
negócio e ao desempenho individual dos Diretores Estatutários, através de metas préestabelecidas, que são apuradas ao final do exercício e convertidas em Incentivo de Longo
Prazo (ILP).
b. principais objetivos do plano





Alavancar os resultados financeiros sustentáveis da Paranapanema;
Reconhecer e remunerar performances individuais;
Promover a retenção de seus talentos;
Alinhar o interesse dos executivos aos dos acionistas.

c. forma como o plano contribui para esses objetivos
Toda execução do Programa está condicionada ao alcance de 60% do indicador financeiro
EBITDA. As metas individuais tem peso de 40% do Programa, conforme descrito no Item
13.1.c
O ganho potencial será resultado da valorização da ação entre o ano da concessão das
Phantom Shares e a data de pagamento do ILP.
d. como o plano se insere na política de remuneração do emissor

O programa é o componente de longo prazo do pacote de remuneração total.
e. como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto,
médio e longo prazo
Criando um comprometimento do Diretor com a valorização das ações da Companhia, dado
o pagamento baseado nesta valorização que acontece nos 4 anos subsequentes à
concessão.
f. número máximo de ações abrangidas
O efetivo pagamento não é feito em ações ou opções, a concessão é feita pela conversão
das metas em Phantom Shares e não é estabelecido número máximo dessa unidade.
g. número máximo de opções a serem outorgadas
O efetivo pagamento não é feito em ações ou opções, a concessão é feita pela conversão
das metas em Phantom Shares e não é estabelecido número máximo dessa unidade.
h. condições de aquisição de ações
Para fazer jus às Phantom Shares, os Diretores Estatutários deverão ter atingido as metas
pré-estabelecidas, que são apuradas ao final do exercício e convertidas em Incentivo de
Longo Prazo (ILP).
i. critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
As Phantom Shares concedidas serão multiplicadas pelo valor médio das ações da
Companhia, de janeiro a dezembro do ano anterior ao pagamento.
j. critérios para fixação do prazo de exercício
O vesting será diferido em 4 anos, com pagamentos anuais, ou seja, ¼ das Phantom
Shares por ano, sendo que o primeiro pagamento somente ocorrerá 1 ano após a
concessão do ILP.
k. forma de liquidação
Em cada ano de pagamento das Phantom Shares, a quantidade de direito (¼ por ano) será
multiplicada pelo valor médio da ação da Companhia (PMAM3) de janeiro a dezembro do
ano anterior ao pagamento. O pagamento dos valores será feito via folha de pagamento em
até 30 dias após a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia de seu
exercício anterior em sua Assembleia Geral Ordinária (AGO).
l. restrições à transferência das ações
Não haverá, pois o pagamento dos valores será feito via folha de pagamento.
m. critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração
ou extinção do plano

As condições e regras do Programa de Remuneração Variável (PRV) podem ser alteradas a
qualquer momento pela Companhia, a seu único e exclusivo critério, as quais devem ser
expressamente informadas ao beneficiário.
n. efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos
previstos no plano de remuneração baseado em ações
O Diretor perde todos os direitos em caso de renúncia, rescisão/destituição ou não
renovação do contrato durante o ano aquisitivo, bem como dos demais anos.
13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária
A Companhia não possui plano de opções de compra de ações. Em 2014, o Conselho de
Administração aprovou a criação de um Programa de Remuneração Variável que tem como
uma de suas vertentes o incentivo de longo prazo (ILP). O efetivo pagamento do ILP não é
feito em ações ou opções, a concessão é feita pela conversão das metas em Phantom
Shares. A Companhia não realizou qualquer outorga de Phantom Shares no último
exercício social.
Abaixo, segue previsão para remuneração baseada em ações prevista para a Diretoria em
2015. Os membros do Conselho de Administração não fazem jus à essa remuneração.
Remuneração baseada em ações prevista para o exercício social corrente (2015)

Nº de membros
Nº de membros remunerados
Outorga de Phantom Shares
Data de outorga
Quantidade de Phantom Shares outorgadas
Prazo para que as Phantom Shares se tornem
exercíveis
Prazo máximo para exercício das Phantom Shares
Prazo de restrição à transferência das ações
Preço médio ponderado de exercício:
(a) Das Phantom Shares em aberto no início do
exercício social
(b) Das Phantom Shares perdidas durante o
exercício social
(c) Das Phantom Shares exercidas durante o
exercício social
(d) Das Phantom Shares expiradas durante o
exercício social
Valor justo das Phantom Shares na data da
outorga
Diluição potencial no caso do exercício de
todas as Phantom Shares outorgadas

Diretoria
4,00
4,00
Abril/2015
354.594,65
1 ano
1 ano
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1.074.421,80
N/A

13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de
administração e pela diretoria estatutária

A Companhia não possui plano de opções de compra de ações. Em 2014, o Conselho de
Administração aprovou a criação de um Programa de Remuneração Variável que tem como
uma de suas vertentes o incentivo de longo prazo (ILP). O efetivo pagamento do ILP não é
feito em ações ou opções, a concessão é feita pela conversão das metas em Phantom
Shares. Não há Phantom Shares em aberto detidas pelos membros da Diretoria. Os
membros do Conselho de Administração não fazem jus a essa remuneração.
13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em
ações do conselho de administração e da diretoria estatutária
A Companhia não possui plano de opções de compra de ações. Em 2014, o Conselho de
Administração aprovou a criação de um Programa de Remuneração Variável que tem como
uma de suas vertentes o incentivo de longo prazo (ILP). O efetivo pagamento do ILP não é
feito em ações ou opções, a concessão é feita pela conversão das metas em Phantom
Shares. Não foram exercidas Phantom Shares pelos membros da Diretoria. Os membros do
Conselho de Administração não fazem jus a essa remuneração.
13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens
13.5 a 13.7
- Método de precificação do valor das ações e das opções
a. modelo de precificação
Valor médio da ação da Paranapanema (PMAM3) de janeiro a dezembro do ano anterior ao
pagamento.
b. dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio
ponderado das ações, preço do exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da
opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco
O efetivo pagamento não é feito em ações ou opções, a concessão é feita pela conversão
das metas em Phantom Shares.
A apuração para concessão e pagamento é realizada em URV’s, a qual tem por base o
valor médio da ação da PMA (PMAM3) do ano anterior à concessão e do pagamento.
c. método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados
de exercício antecipado
Phantom Share, uma modalidade de ILP, baseado no desempenho, variação e valor das
ações da Paranapanema (PMAM3), distribuída em períodos denominados vesting.
d. forma de determinação da volatilidade esperada
O efetivo pagamento não é feito em ações ou opções, a concessão é feita pela conversão
das metas em Phantom Shares.
e. se algum outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor
justo
O efetivo pagamento não é feito em ações ou opções, a concessão é feita pela conversão
das metas em Phantom Shares.

13.9. Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no
Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas,
emitidos pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades
controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de administração, da
diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão
As participações em ações, quotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
nossos administradores, direta ou indiretamente, agrupados por órgão, na data de
encerramento do último exercício social estão indicadas abaixo:
Órgão
Conselho de
Administração
Conselho Fiscal
Diretoria
Total

Ações Ordinárias de
emissão da Companhia
200.001
20.000
160.000
380.001

%
0,06
0,01
0,05
0,12

13.10. Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do
conselho de administração e aos diretores estatutários
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Número de Membros

7,00

4,67

Número de Membros
Remunerados

0,00

4,67

Nome do Plano

n/a

BrasilPrev - PMA Prev
PGBL

n/a

Nenhum (o plano de
previdência na
Paranapanema ainda
não completou 10 anos)

n/a

60 anos de idade + 10
anos de contribuição +
desligamento da
empresa

n/a

R$ 431.878,12

n/a

R$ 193.440,78

Quantidade de administradores
que reúnem as condições para se
aposentar

Condições para se aposentar
antecipadamente
Valor atualizado das
contribuições acumuladas no
plano de previdência até o
encerramento do último exercício
social, descontada a parcela
relativa a contribuições feitas
diretamente pelos
administradores.
Valor total acumulado das
contribuições realizadas durante
o último exercício social,
descontada a parcela relativa a

contribuições feitas diretamente
pelos administradores.

Se há possibilidade de resgate
antecipado e quais as condições

Sim, a qualquer
momento, de 60 em 60
dias, só que perde a
parte da Empresa

n/a

13.11 – Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de
administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Ano de 2014
Remuneração Total Anual

Conselho de
Administração

Conselho
Fiscal

Diretoria
Estatutária

Número de Membros

7,00

5,67

4,67

Número de Membros Remunerados

7,00

5,67

4,67

Valor da Maior Remuneração Individual

265.868,28

164.520,00

3.412.433,10

Valor da Menor Remuneração Individual

265.868,28

164.520,00

1.482.913,60

Valor Médio da Remuneração Individual

273.284,99

154.264,09

2.016.943,50

Observação

(1) O número de membros foi calculado
considerando a média anual do número de
membros do órgão apurado mensalmente, nos
termos do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/N°
01/2014. (2) Calculamos o valor médio da
remuneração dividindo o valor total da
remuneração do órgão informado no item 13.2
pelo número de membros que receberam
remuneração neste período. (3) O valor da
remuneração mínima foi apurado com a exclusão
dos membros que exerceram o cargo por prazo
inferior a 12 meses.
Ano de 2013

Remuneração Total Anual

Conselho de
Administração

Conselho
Fiscal

Diretoria
Estatutária

Número de Membros

7,46

5,42

6,08

Número de Membros Remunerados

7,46

5,42

6,08

Valor da Maior Remuneração Individual

265.233,60

156.801,60

1.908.601,31

Valor da Menor Remuneração Individual

212.184,00

156.801,60

1.011.047,95

Valor Médio da Remuneração Individual

258.533,34

150.770,77

1.822.771,15

Observação

(1) O número de membros foi calculado
considerando a média anual do número de
membros do órgão apurado mensalmente, nos
termos do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/N°
01/2014. (2) Calculamos o valor médio da
remuneração dividindo o valor total da
remuneração do órgão informado no item 13.2
pelo número de membros que receberam
remuneração neste período. (3) O valor da
remuneração mínima foi apurado com a exclusão
dos membros que exerceram o cargo por prazo
inferior a 12 meses.

Ano de 2012
Remuneração Total Anual

Conselho de
Administração

Conselho
Fiscal

Diretoria
Estatutária

Número de Membros

7,38

5,42

6,79

Número de Membros Remunerados

7,38

5,42

6,79

Valor da Maior Remuneração Individual

265.746,35

147.643,20

1.509.312,20

Valor da Menor Remuneração Individual

215.792,75

147.643,20

900.964,04

Valor Médio da Remuneração Individual

265.987,03

141.769,22

1.301.093,60

Observação

(1) O número de membros foi calculado
considerando a média anual do número de
membros do órgão apurado mensalmente, nos
termos do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/N°
01/2014. (2) Calculamos o valor médio da
remuneração dividindo o valor total da
remuneração do órgão informado no item 13.2
pelo número de membros que receberam
remuneração neste período. (3) O valor da
remuneração mínima foi apurado com a
exclusão dos membros que exerceram o cargo
por prazo inferior a 12 meses.

13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em
caso de destituição do cargo ou de aposentadoria
Em caso de destituição do cargo por iniciativa da Companhia, sem justa causa, aplicável
apenas para Diretores Estatutários que possuem cláusula específica em instrumento
particular de contrato, a Companhia deve indenizar o equivalente a 6 (seis) parcelas fixas
individuais vigentes na data de rescisão, sem prejuízo de valores decorrentes da
remuneração variável que porventura seja devida ao profissional. Adicionalmente, deverá
manter, por um período de 6 (seis) meses, a assistência médica e o seguro de vida em
grupo, bem como realizar o pagamento do ICP e ILP, condicionado a cláusulas contratuais.
13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
Não aplicável, pois a Companhia não possui acionista controlador.
13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados
por órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
Nos últimos três exercícios sociais, os membros do Conselho de Administração, Diretoria e
do Conselho Fiscal não receberam remuneração além das referentes à função que ocupam
na Companhia.
13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida
no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle
comum e de controladas do emissor
Nos últimos três exercícios sociais, os membros do Conselho de Administração, Diretoria e
do Conselho Fiscal não receberam remuneração de controladores, diretos ou indiretos, de
sociedades sob controle comum e de controladas do emissor.
13.16 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes.

ANEXO IV
PARECER DO CONSELHO FISCAL
PARANAPANEMA S.A.
CNPJ/MF nº 60.398.369/0004-79 – NIRE 29.300.030.155
COMPANHIA ABERTA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Companhia, no desempenho de suas atribuições legais e estatutárias,
examinou o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2014. Com base nos exames efetuados e tendo em
vista o Relatório dos Auditores Independentes relativo às Demonstrações Financeiras acima
referidas, elaborado pela KPMG Auditores Independentes, sem ressalvas, o Conselho
Fiscal opina que os referidos documentos estão em condições de serem submetidos à
apreciação da Assembleia Geral.

Santo André, 10 de fevereiro de 2015.

João Bosco de Oliveira Santos
Presidente do Conselho Fiscal
Humberto Santamaria
Jacy Afonso de Melo
Susana Hanna Stiphan Jabra
Paulo Henrique Bezerra R. Costa

ANEXO V
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações financeiras
Aos Conselheiros e Diretores da
Paranapanema S.A.
Dias D Ávila – BA
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Paranapanema
S.A. (“Companhia”), identificadas como Controladora e Consolidado, respectivamente, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido
e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das
principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e das demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board – IASB, e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim
como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção
relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações
financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo
a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor
considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que
são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a
eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação
da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações

financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Paranapanema em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.
Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas
Em nossa opinião as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
consolidada da Paranapanema S.A. em 31 de dezembro de 2014, o desempenho
consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício
findo naquela data, de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS)
emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB e as práticas contábeis
adotadas no Brasil.
Ênfase
Contribuição social sobre o lucro
Conforme descrito na Nota 16.2a, foi movida ação rescisória pela União com o objetivo de
rescindir o acórdão que declarou a inconstitucionalidade da contribuição social sobre o lucro
líquido (CSLL) da Companhia controlada incorporada em 13 de novembro de 2009, a qual
não tem sido recolhida desde o exercício de 1989, tendo referida ação rescisória julgada
procedente à União com o acolhimento do pedido e transito em julgado em 2010. A
Administração da Companhia, com base na opinião de seus assessores jurídicos, acredita
que a reversão da decisão não trará efeito econômico adverso, considerando que a decisão
que desconstituiu o direito da Companhia em não recolher a CSLL não pode retroagir seus
efeitos desde o ano do surgimento da Lei 7689/88, motivo pelo qual a Companhia não
registrou provisão. Ressaltamos que a Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrou cinco
autos de infração relativos aos anos calendários de 1994 a 2008, sendo que três deles já
são alvos de Execuções Fiscais, devidamente garantidas, por meio de apólice de garantia
judicial, as quais foram aceitas pelo juizado competente. Em 31 de dezembro de 2014, a
Companhia estima os valores envolvidos em R$ 464.944 mil (R$ 451.230 mil em 31 de
dezembro de 2013). Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
Examinamos, também, as demonstrações, individual e consolidada, do valor adicionado
(DVA), referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, elaboradas sob a
responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação é requerida pela
legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar
pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram
submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa
opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em
relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2015
KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/F-7

Orlando Octávio de Freitas Júnior
Contador CRC 1SP178871/O-4

ANEXO VI
MODELO DE PROCURAÇÃO
PROCURAÇÃO
[ACIONISTA], [QUALIFICAÇÃO] ("Outorgante"), nomeia e constitui como seu procurador
[NOME], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], com RG n° [•], inscrito no
CPF/MF sob o n° [•], residente e domiciliado na cidade de [•], Estado de [•], na Rua [•],
[NÚMERO], para representar o Outorgante, na qualidade de acionista da
PARANAPANEMA S.A., ("Companhia"), na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a
ser realizada no dia 27 de março de 2015, às 10 horas, na sede social da Companhia
localizada na Via do Cobre nº 3.700, Área Industrial Oeste, na cidade de Dias D’Ávila,
Estado da Bahia, podendo examinar, discutir e votar em nome do Outorgante, em
conformidade com as orientações estabelecidas abaixo, acerca das seguintes matérias
constantes da Ordem do Dia:
Ordem do Dia:
1.Apreciação das contas da Administração, exame, discussão e votação das
Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer
dos Auditores Independentes, relativos ao Exercício Social encerrado em 31.12.2014, e
apreciação dos resultados a ele correspondentes;
1.1 Contas dos Administradores
A favor ( )
Contra ( )
Abstenção ( )
1.2 Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2014
A favor ( )
Contra ( )
Abstenção ( )
Justificativa de voto:
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2014
A favor ( )
Contra ( )
Abstenção ( )
Justificativa de voto:
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Fixar o montante da remuneração dos administradores para o exercício de 2015
A favor ( )
Contra ( )
Abstenção ( )
Justificativa de voto:
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4.Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação da sua remuneração
4.1 Eleição dos membros do Conselho Fiscal
A favor ( )
Contra ( )
Abstenção ( )
4.2. Fixar o montante da remuneração
A favor ( )
Contra ( )
Abstenção ( )
Justificativa de voto:
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
O presente instrumento tem prazo de validade de 2 (dois) meses, a partir da presente data.
[Cidade], [dia] de [mês] de [2015]
__________________________
Outorgante

