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4. Administração

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

1. Mensagem da
Administração
Apresentamos
o Relatório de
Sustentabilidade
da PARANAPANEMA
do ano de 2012,
expressando o nosso
compromisso com a
transparência e com a
evolução das práticas
socioambientais
adotadas para melhoria
do planeta.

Em 2012, iniciamos o projeto “Nova Paranapanema”,
visando reafirmar a liderança da empresa no segmento
de cobre no Brasil, a partir da consolidação das iniciativas
resultantes das reestruturações de seus negócios feita
nos últimos anos e, mais recentemente, do fortalecimento
de sua gestão, por meio dos programas de Realinhamento
Estratégico e de Investimentos na ampliação e
modernização de suas fábricas.
Foram definidas frentes de trabalhos prioritárias, a serem
implementadas nos próximos 24 meses, para consolidar
a transformação da Paranapanema, tendo como base os
novos direcionadores estratégicos com “MISSÃO, VISÃO
E VALORES”, que irão balizar a atuação da Companhia,
inclusive em direção ao desenvolvimento sustentável,
a partir de modelo de negócios que alia o crescimento
econômico às exigências sociais e ambientais do planeta.
As condições de negócios para os produtores de cobre
no Brasil melhoraram significativamente no final do ano
de 2012, em função das medidas econômicas anticíclicas
adotadas no País e outras iniciativas do Governo para
aumentar a competitividade da indústria nacional,
sobretudo o novo marco regulatório que pôs fim à “guerra
dos portos”, restringindo a concessão de incentivos fiscais
à importação de produtos com similar nacional.
Os primeiros resultados positivos desta “Nova
Paranapanema”, reportados no quarto trimestre/2012,
tomaram maior impulso no início deste ano, permitindo a
empresa registrar novos recordes de vendas e resultados
operacionais consistentes, apesar de alguns efeitos
desfavoráveis causados pela queda nos preços do cobre
e dos impactos da desvalorização cambial em nosso
balanço, no curto prazo.
Temos também o fechamento de ciclo de alguns projetos
de investimentos, implementados ou em fase de
conclusão, voltados para modernização tecnológica das
fábricas da Paranapanema, com significativos ganhos
de produtividade e melhoria das condições operacionais,
principalmente em questões relacionadas diretamente
com o meio ambiente, para reaproveitamento de recursos
naturais e utilização de reciclados, o que vem reafirmar o
compromisso da Empresa com as convenções éticas de
alcance global.
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Para elevar a reputação
da Paranapanema,
iniciamos também
a estruturação do
projeto “Cobre Verde”,
com o objetivo de
complementar,
nos próximos anos,
iniciativas voltadas
para garantir o
atendimento ao tripé
de sustentabilidade
em todas as etapas
de nossos processos
produtivos e de
comercialização
de produtos, com
equilíbrio nas soluções
para pessoas, meio
ambiente e viabilidade
econômica da Empresa.
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Através de iniciativas inovadoras, queremos
assegurar negócios bem sucedidos no longo
prazo, com valor diferenciado, que, por atender aos
interesses das partes relacionadas, tenham seu
apoio e engajamento para crescer e compartilhar,
respeitando os limites das convenções voltadas
para proteção do planeta.
A principal bandeira da Administração da
Paranapanema, nesse contexto, é exercer todas as
atividades com qualidade e integridade, de maneira
compartilhada com seus colaboradores, clientes,
fornecedores e investidores, buscando criar valor para
a sociedade por meio de nossos produtos e serviços,
contribuindo para as melhores práticas do mercado
em que atuamos.
Assim, pensamos que a melhor contribuição para
o desenvolvimento sustentável da sociedade
advém da aplicação de nossas habilidades, valores,
conhecimento e experiência no mundo do cobre
para geração de produtos e serviços admiráveis, que
criem valor e satisfaçam necessidades das partes
relacionadas.
Ao agradecer a todas as partes relacionadas que nos
ajudaram a superar os desafios encontrados até o
momento, registramos que estamos empenhando
esforços para que possamos evoluir a cada ano nesse
caminhar, de maneira construtiva e colaborativa.
A Administração.
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2. A Paranapanema
2.1. Quem Somos
A Paranapanema é o maior produtor brasileiro não integrado de cobre refinado e líder de vendas, com participação de
94% do volume produzido na forma de catodo, vergalhão e fios de cobre e 42% do volume de vendas domésticas de
cobre eletrolítico. É também um dos maiores fabricantes de produtos de cobre no Brasil como laminados, barras, tubos,
conexões e ligas de cobre. Possui quatro plantas industriais, sendo uma planta produtora de cobre refinado, onde se
localiza a sede da Companhia, no município de Dias d’Ávila – BA, e três plantas de produtos de cobre e suas ligas, duas
localizadas no município de Santo André - SP e uma no município de Serra – ES.
Além dessas fábricas, conta com um Centro de Distribuição localizado em Itatiaia – RJ e diversas empresas controladas,
voltadas para desenvolvimento de negócios específicos.
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Plantas Industriais

Dias d’Ávila (BA)

Serra (ES)

Santo André (SP)
Utinga | Capuava
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Nossa Missão
Garantir a produção de cobre e suas ligas, com sustentabilidade e
valor percebido por colaboradores, acionistas, clientes e fornecedores.

Nossa Visão
Ser uma empresa classe mundial, reconhecida pela competitividade
de seus custos e excelência de seus produtos e serviços.

Nossos Valores
•

Motivação para conquistar e manter clientes

•

Capacidade de crescer com sustentabilidade

•

Ética exemplar nas relações internas e externas

•

Criatividade e Inovação para alcançar a excelência

•

Dedicação de todos para enfrentar e vencer desafios

•

Relação de trabalho baseada em confiança e respeito

•

Capacidade de adaptação para superar as adversidades
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2.2. O que fazemos
A filosofia empresarial da Paranapanema tem foco orientado para os negócios do segmento do Cobre, buscando de
maneira comprometida e colaborativa a conscientização e o reconhecimento da sociedade, comunidades em que
instaladas suas fábricas, investidores, clientes, fornecedores e órgãos reguladores, para a conexão da sustentabilidade
com o nossos negócios.
Perseguimos os objetivos comuns estabelecidos para garantia do desenvolvimento sustentável em cada linha de
negócio, visando diferenciar o valor percebido de nossos produtos e serviços.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012
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2.3. Governança Corporativa
Somos uma empresa de capital aberto, controle acionário
privado e difuso, listada na BM&FBOVESPA desde
1971. Aderimos ao segmento do Novo Mercado da
BM&FBovespa em fevereiro de 2012, o maior nível de
Governança Corporativa, com esforços contínuos para
melhoria na qualidade das informações disponibilizadas
aos investidores, mercado e órgãos reguladores.
A Paranapanema tem sede social no município de Dias
d’Ávila (BA), tendo encerrado o ano de 2012 com 2.348
colaboradores, 863 indiretos e receita líquida de R$4,1
bilhões.
O sitema de gestão da Paranapanema baseia-se nos
princípios de participação igualitária, estrutura legal justa,
transparência nas decisões, fiscalização, responsabilidade
em relação à sociedade e decisões colegiadas orientadas
para o consenso entre as partes envolvidas, com visão de
longo prazo.
Divulgamos o resultado econômico-financeiro em padrão
IFRS (International Finance Reporting Standard) desde
2010, realizando teleconferências periodicamente com o
mercado de capitais.
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Cumprimos todas as exigências para a listagem no
segmento de governança corporativa do Novo Mercado,
como: capital composto apenas por ações ordinárias,
mantendo ações em circulação correspondente a 99,5%;
100% de Tag Along; divulgação do fluxo de caixa e valor
adicionado; realização de reunião pública com investidores
e estatuto social com cláusula de adesão à Câmara de
Arbitragem.
Nossas ações são negociadas na Bolsa de Valores de São
Paulo (BM&FBOVESPA – PMAM3), bem como nos índices
SMLL, IMAT, INDX, IGC e ITAG, integrando desde o final de
2012, o índice MSCI Global Small Caps do Banco Morgan
Stanley. Nosso valor de mercado em 31 de dezembro de
2012 foi de R$ 1,6 bilhão.
Mantemos um canal de comunicação aberto com nossos
investidores e com o mercado de capitais, prestando
todas as informações necessárias, realizando anualmente
reuniões coletivas com analistas de investimento e
acionistas, recebendo em maio de 2013 pelo 6º ano
consecutivo, o Selo de Assiduidade da APIMEC.
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2.4. Composição Acionária

Demais acionistas

23,96%

38,25%

Caixa de Prev. dos Func. do
Banco do Brasil
PREVI

17,23%
8,42%
Tesouraria

Caixa Econômica Federal

12,14%

0,01%

EWZ Investments LLC
SOCOPA Corretora Paulista S.A.

Fundação Petrobras de
Seguridade Social
PETROS

Quantidade Total de ações: 319.176.942 ordinárias
Capital Social: R$1,4 bilhões
Base: 31/12/2012
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2.5. Públicos Estratégicos
A Paranapanema conta com canais específicos
para se relacionar com seus principais públicos de
interesse e procura garantir que esse diálogo se
torne cada vez mais eficaz e contínuo. Nosso foco
tem sido investidores, clientes, fornecedores e
órgãos reguladores.
Com o objetivo de promover a disseminação das
suas ações e estratégias de negócios, projetos de
sustentabilidade e informações corporativas para
seu público interno e externo, a Paranapanema
realiza diversas ações de comunicação, visando à
disseminação das decisões, orientações, diretrizes,
valores organizacionais e tudo aquilo que diz
respeito aos diferentes públicos.
Uma parte da comunicação formal ocorre através
de reuniões internas, por meio de um sistema
“cascata”, a partir das Lideranças, descendo pela linha
hierárquica até os colaboradores, principalmente, em
reuniões de comitês, técnicas, de grupos de trabalho,
de acompanhamento de resultados ou de repasse de
informações.

PÚBLICO ALVO

CANAL DE COMUNICAÇÃO

AÇÕES PRINCIPAIS

ACIONISTAS E
INVESTIDORES

Teleconferência dos resultados da Companhia
Atendimento a analistas de investimentos
Canal de comunicação através do website de Relações
com Investidores
Apresentações ao Mercado
Divulgação no site de informações a respeito do
desempenho econômico e sócioambiental da Companhia

Relatórios Anuais e trimestrais
Relatórios CVM
Relatório de Sustentabilidade
Código de Ética e Conduta
Políticas Específicas

CLIENTES

Serviço de atendimento ao cliente
Assistência Técnica
Presença da Empresa em feiras e eventos

Portal Paranapanema (site)
Visitas da equipe de Assistência Técnica
Vídeos Institucionais e Vídeos Comerciais
Relatório de Sustentabilidade
Código de Ética e Conduta

FORNECEDORES

Serviço de atendimento ao fornecedor

Código de Ética e Conduta
Políticas Específicas
Relatório de Sustentabilidade
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PÚBLICO ALVO

CANAL DE COMUNICAÇÃO

AÇÕES PRINCIPAIS

COLABORADORES

Reunião periódica com gestores e lideranças para tratar de
questões de segurança, análise de indicadores, resultados
da empresa e comunicados em geral
Divulgação de informações através de informativos
Atendimento da área de Gestão de Pessoas nas unidades
industriais
Semanas de Meio Ambiente e de Prevenção de Acidentes
Encontros de Negócios entre áreas técnicas

Notícias Eletrônicas
Informativo Paranapanema
Intranet
Correio Eletrônico
Portal Paranapanema (site)
Quadros de avisos centrais e setoriais
Relatório de Sustentabilidade
Documentação Normativa
Código de Ética e Conduta

COMUNIDADE

Serviço de atendimento via site / contato telefônico
Divulgação de informação socioambiental

Relatório de Sustentabilidade
Portal Paranapanema (site)
Visita as Comunidades

GOVERNO E
SOCIEDADE

Informações acerca de meio ambiente

Portal Paranapanema (site)
Relatório de Sustentabilidade
Código de Ética e Conduta

IMPRENSA

Assessoria de imprensa
Serviço de atendimento e contato telefônico

Relatório de Sustentabilidade
Portal Paranapanema (site)
Código de Ética e Conduta

Estamos presente e participamos das principais associações e entidades ligadas ao nosso segmento:
ENTIDADE

DESCRIÇÃO

ABCobre
ABM
ABRASCA
ACB
Cofic Pólo
Petroquímico
de Camaçari
FIESP
Instituto Pro Cobre
LIDE
Sindicel
ABNT
EMI

Associação Brasileira do Cobre
Associação Brasileira de Metalurgia
Associação Brasileira das Companhias Abertas
Associação Comercial da Bahia
Conselho Fomento Industrial do Pólo Petroquímico
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
Faz parte da Internacional Copper Association (ICA), encarregada da promoção mundial do cobre.
Grupo de Líderes Empresariais
Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação
de Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo
Associação Brasileira de Normas Técnicas
Escola de Marketing Industrial

USUPORT

Associação de Usuários dos Portos da Bahia

FIEB

Federação das Indústrias do Estado da Bahia

SIMMEB

Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Material Elétrico do Estado da Bahia
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2.6. Estrutura
Assembleia de
Acionistas
Conselho Fiscal
Comitê de Auditoria

Conselho de
Administração

Comitê de Gestão de
Pessoas e
Sustentabilidade

Auditoria Interna

Comitê de Finanças,
Riscos e Contingências

Presidência
Jurídico
Estratégia e
Organização

Vice-Presidência
Escritório de Projetos

Diretoria Unidade de
Cobre Primário

Diretoria Unidade de
Produtos de Cobre

Diretoria de Logística

Diretoria Gestão
Corporativa

Diretoria de
Controladoria

Diretoria Financeira
e de Rel. Investidores

Obs.: Estrutura vigente a partir de 13/03/2013

Assembleia de Acionistas
As Assembleias de Acionistas são a instância máxima de deliberação na Paranapanema, cabendo ao Conselho de
Administração convocar as Assembleias Ordinárias anualmente, e as Assembleias Extraordinárias, sempre que houver
necessidade.
Tais convocações são públicas, fixando-se a agenda relativa aos assuntos a serem deliberados à condução dos negócios
e estimulando-se a participação dos acionistas e o exercício do voto através do Manual de Participação dos Acionistas
em Assembleias, disponibilizado pela Paranapanema em todas as convocações desde 2008.
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012
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Conselho de
Administração

Comitês de
Assessoramento

O Conselho de Administração da Paranapanema
é responsável pelo estabelecimento das políticas
estratégicas gerais e, dentre outras atribuições, por eleger
os diretores e fiscalizar a gestão dos mesmos.

O regimento interno do Conselho de Administração prevê
a constituição de comitês de assessoramento como
instrumentos de apoio à administração. Atualmente, a
Companhia conta com os seguintes comites:

O Conselho de Administração é composto por sete
membros efetivos e igual número de suplentes, reunindose preferencialmente uma vez por mês ou sempre que
necessário. O mandato dos membros do Conselho de
Administração é de 2 anos, unificado, com direito à
reeleição. O Estatuto Social da Paranapanema determina
que 20% dos Conselheiros eleitos sejam independentes.
A remuneração dos membros do Conselho de
Administração é constituída por um valor fixo mensal,
o qual visa remunerá-los de acordo com as práticas de
mercado. Os membros Suplentes do Conselho recebem
50% da remuneração fixa, apenas quando são convocados
a participarem de alguma reunião específica, na ausência
do membro titular.

Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é um órgão independente da
administração e da auditoria externa da companhia,
cuja responsabilidade principal é fiscalizar os atos dos
administradores e analisar as demonstrações financeiras,
relatando suas observações aos acionistas.
Tem caráter permanente, com mandato dos membros
de 1 ano, sendo constituído por cinco membros efetivos
e cinco suplentes. Estes não podem fazer parte do
Conselho de Administração, da Diretoria ou do quadro de
colaboradores, da Companhia ou de empresa controlada
ou de empresa do mesmo grupo, tampouco ser cônjuge
ou parente, até terceiro grau, dos Administradores.
A remuneração dos membros do Conselho Fiscal
é constituída por um valor fixo mensal, o qual visa
remunerá-los de acordo com as práticas de mercado.
Os membros Suplentes do Conselho recebem 50% da
remuneração fixa, apenas quando são convocados a
participarem de alguma reunião específica, na ausência do
membro titular.
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•

Comitê de Auditoria;

•

Comitê de Finanças, Riscos e Contingências;

•

Comitê de Gestão de Pessoas e Sustentabilidade;

A função dos comitês é de análise e validação das
informações destinadas ao Conselho, aumentando a
eficácia das decisões do Conselho de Administração.
A partir de 2010, a Companhia instituiu remuneração fixa
mensal para os membros do Conselho participantes dos
comitês de assessoramento.

Diretoria Executiva
Os Diretores Executivos são os representantes legais,
responsáveis pela administração da Paranapanema
e pela implementação das políticas e diretrizes gerais
estabelecidas pelo Conselho de Administração. São eleitos
pelo Conselho de Administração com mandato coincidente
com os dos seus membros, podendo ser reeleitos e
destituídos a qualquer tempo.
Atualmente, a Diretoria Executiva da Paranapanema é
formada por oito membros com mandato de dois anos e
término coincidente com o do Conselho de Administração,
permitida a reeleição.
A remuneração dos Diretores Executivos é constituída
por honorário fixo mensal, no qual visa remunerá-los de
acordo com o nível de atribuições e responsabilidades do
cargo ocupado e de parcela de remuneração variável paga
anualmente, de acordo com o resultado obtido das metas
pactuadas anualmente com o Conselho de Administração.
O pacote de benefícios dos Diretores Executivos
contempla plano de saúde, seguro de vida em grupo,
plano de previdência complementar e automóvel.
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3. Pilares de
Sustentabilidade
do Cobre Verde
A sustentabilidade está presente na Paranapanema em
todas as áreas de atuação, tendo como base o conjunto de
valores e princípios a seguir, expressos no Código de Ética
e Conduta, que busca orientar atitudes e comportamentos
dos colaboradores nas relações internas e externas, para
elevar a reputação da Empresa e incorporá-los às crenças
pessoais e coletivas, segundo as convenções éticas de
alcance global:
•

respeito aos direitos humanos;

•

atuação responsável socioambiental;

•

abordagem preventiva para as questões
ambientais e de segurança do trabalho;

•

apoio à erradicação do trabalho infantil e do
trabalho forçado;

•

combate à corrupção;

É nosso compromisso promover o desenvolvimento
sustentável, produzindo e comercializando COBRE
VERDE – cobre refinado, produtos de cobre e suas
ligas e co-produtos -, por meio de processos que
priorizem a redução e recuperação de recursos naturais,
proporcionando bem estar aos colaboradores, famílias e

comunidades onde estamos inseridos, integrando-se ao
meio ambiente, com respeito às leis, normas, costumes e
hábitos em cada região onde a empresa atua.
Nossas iniciativas estão centradas em compreender
as contribuições de nossos ciclos de produção e
comercialização para a sustentabilidade; conquistar
o engajamento de nossos colaboradores, clientes,
fornecedores e comunidades nesse sentido; e fomentar
a ação responsável de todos na condução dos negócios,
buscando agregar o reconhecimento desses diferenciais
em nossos produtos e serviços.
Para tanto, buscamos colocar em prática, no dia-a-dia,
em cada área da empresa, de forma compartilhada,
iniciativas voltadas para garantir o atendimento do tripé
da sustentabilidade, trazendo benefícios às pessoas,
ao meio ambiente e à própria viabilidade econômica da
Empresa.
Em 2012, a coordenação das ações de sustentabilidade
foram elevadas para o nível estratégico da Organização
e atribuídas à Diretoria de Gestão de Pessoas e
Desenvolvimento Sustentável – posteriormente
denominada Diretoria de Gestão Corporativa.

3.1. Relacionamentos Éticos
O Código de Ética e Conduta da Paranapanema explicita
os comportamentos e atitudes esperados de todos os
seus profissionais, com diretrizes para questões como
integridade, ética, relacionamento com parceiros de
trabalho e combate à corrupção.
A Paranapanema considera fundamental o
comprometimento, a participação e entendimento de seus

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012

colaboradores sobre o Código, onde foram estabelecidos
padrões que devem ser seguidos por todos, com objetivo
de manter harmonia no ambiente de trabalho.
O tema direitos humanos, relacionado a comportamento
ético e melhores práticas de convivência, são abordados
durante a integração de todos os colaboradores recémcontratados.
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3.2. Gestão Ambiental
A operacionalização da Gestão Ambiental é descentralizada em cada unidade industrial existente na empresa, mas com
direcionamento convergente, conforme políticas corporativas estabelecidas, sob a coordenação da Diretoria de Gestão
Corporativa. As políticas auxiliam a empresa na aplicação de seus recursos e fornece estrutura para a implementação
das ações, com objetivos e metas ambientais estabelecidos, em alinhamento com os requisitos legais e regulamentares,
levando em consideração os riscos e impactos associados.

As políticas ambientais preconizam o
comprometimento da empresa com as questões
ambientais como um todo, contemplando
principalmente o compromisso com a prevenção
de poluição, melhoria
contínua da
gestão ambiental e
reaproveitamento
dos recursos
naturais.
Através do Sistema de Gestão Ambiental - SGA
busca-se antecipar às principais questões públicas
sobre os ecossistemas e a sociedade, seja pela
realização de estudos de impacto ambiental em
toda a área de influência, seja procurando cumprir
e superar os requisitos da legislação vigente. É
aplicado nas unidades através de procedimentos
e metas setoriais, sendo responsável pelo apoio
consultivo e demonstração do desempenho
ambiental.

Ninho construído em 2012 por um pássaro Sabia na área do jardim
interno da Paranapanema (BA), próximo a planta de fundição

O SGA se constitui em importante instrumento de
gestão para monitoração das práticas de proteção
ambiental, visando tornar claro para todos os níveis
da Organização os seus objetivos e indicadores
ambientais, estabelecidos no Programa Anual de
Gestão Ambiental, sob a responsabilidade dos
técnicos das áreas da Empresa e submetido à
apreciação da Diretoria Executiva.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012

PÁG 16

Pilares de Sustentabilidade do Cobre Verde

Dentro do contexto do
SGA, muitas práticas
são direcionadas à
conservação e otimização
de recursos naturais
(renováveis e não
renováveis) e preservação
dos ecossistemas, com
destaque para:

Plano de Recuperação de Áreas
Degradadas (PRAD) Dias d’Àvila – BA
Plantio de árvores para aumentar área verde da unidade, sendo recuperados
aproximadamente 198 hectares de áreas degradadas, nos últimos 12 anos.

Início do PRAD 2000

Resultado do PRAD 2012

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012
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Sistema de Energia Solar
A energia solar é uma alternativa de fonte
energética renovável e pode ser utilizada para
aquecimento de água para banho, piscina e
processos industriais.
SERRA - ES

A Paranapanema utiliza a energia solar para
aquecimento da água nos vestiários dos
colaboradores, nas unidades industriais de São
Paulo e Serra.

CAPUAVA - SP

UTINGA - SP

CAPUAVA - SP

UTINGA - SP

Sistema de Coleta Seletiva Interna
Em 2012 a Paranapanema destinou cerca de 69 (t)
de resíduos para empresas de reciclagem, através de
seu programa de coleta seletiva interna nas unidades
industriais. Este programa faz parte de um trabalho
de conscientização com os colaboradores, sobre a
importância da separação e destinação correta do lixo.
RESÍDUO

TOTAL
(kg)

Plástico

13.521

Papel e Papelão

55.557

Total

69.078

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012
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Sistema de Aproveitamento
da Escória Granulada
Dias d’Ávila - BA

Utilização da Escória

A gestão de resíduos fabris da Paranapanema na Unidade de Dias
d’Ávila (BA), tem um enfoque em desenvolver novas oportunidades de
aproveitamento e reciclagem da escória granulada.

Lajotas confeccionadas com escória

A escória tem sido reaproveitada e utilizada em aplicações como blocos
para piso, jateamento de superfícies e estabilização de taludes.
Jateamento de Superfícies

Misturador de Aditivos

Pilha de Escória Granulada

Estabilização de Taludes

Reaproveitamento da
Escória Granulada (mil/toneladas)
400

385,7

350

6,5

383,0

Venda Escória Ano
Geração
Escória Ano
6,41

338,6

324,9

300

Volume Total da
Escória Granulada (milhões/toneladas)

6,4

6,36

287,3

6,3

246,9

250

6,22

200

385,7

2010

383,0

2011

2012 Ano
Venda Escória

6,5
383,0

338,6

Geração Escória Ano

Venda Escória Ano
Geração Escória Ano
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6,3

2010

2011

2012

Saldo do Ano

6,41

6,4

246,9

6,2

6,36
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Sistema de Tratamento de Água
Santo André (SP)
A PARANAPANEMA busca constantemente as melhores
tecnologias voltadas à reutilização da água utilizada em
seu processo produtivo, mantendo a qualidade de suas
operações fabris e a segurança operacional.

Para a geração da água de reuso são aproveitadas além
das águas industriais brutas o esgoto sanitário tratado e a
recuperação das águas pluviais.

Nas unidades de Utinga e Capuava são reutilizados em
torno de 96% de toda água necessária para o processo
fabril, sendo que somadas as duas unidade foram
recuperados em 2012 um total de 1.720.196.000 litros de
água de reuso (volume equivalente de água potável para
encher em torno de 688 piscinas olímpicas ou atender
aproximadamente 280.000 pessoas por um período de 30
dias).

Objetivando a redução do impacto ambiental e ao
atendimento a legislação ambiental vigente, as estações
de tratamento de esgoto sanitário na PARANAPANEMA
tem a função de tratar o esgoto bruto para
posteriormente ser enviado para polimento na estação
de tratamento de água industrial e voltar ao sistema
novamente como água de reuso; enfim a água que deveria
ser descartada para o corpo receptor retorna para ser
utilizada novamente no processo industrial.

A PARANAPANEMA contribui ativamente com a
economia de um recurso natural cada vez mais
escasso e extremamente vital para a humanidade.

Fábrica Utinga (SP)

Fábrica Capuava (SP)

Recuperação de Água Pluvial
A PARANAPANEMA em Santo André (SP) possui um sistema de recuperação de água pluvial com capacidade de
armazenamento para aproximadamente 6 milhões de litros de água. Toda água pluvial é recuperada por galerias que
direcionam para a lagoa central e posteriormente são bombeadas para a estação de tratamento de água industrial para
ser incorporada na água de reuso.

Fábrica Utinga (SP)
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Fábrica Capuava (SP)

Fábrica Utinga (SP)
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3.3. Indicadores Ambientais
Indicadores gerais

Unidade
Medida

2010

2011

2012

Valor investido em projetos
de melhoria ambiental

R$/mil

12.640

9.791

18.331

Consumo anual de energia

kwh

433.009.270

437.439.629

352.733.783

Consumo de energia
por t de cobre

kwh/t

2.183

2.269

2.119

Consumo anual de água

m3

2.783.480

2.607.400

2.413.893

Consumo de água por t de cobre

m3/t

13

12

14

Gás Natural

m3

47.238.675

42.930.159

38.466.811

Consumo de gás natural
por t de cobre

m3/t

228

209

223

Unidade de Cobre
Primário

Unidade
Medida

2010

2011

2012

kg

2.289

1.600

2.390

Taxa de emissões específicas
de enxofre para a atmosfera

(kg enxofre / t de
matéria prima)

14

17

11

Concentração de SO2, nas
estações de qualidade do ar

(µg/m3)

4

3

3

Quantidade resíduos
sólidos gerados

(t)

356.146

407.250

382.687

Quantidade de resíduos reciclados

(t)

306.615

412.656

424.161

Aproveitamento de
resíduos sólidos

%

85%

98%

127%

Recuperação do cobre via
eletrolítica de solução saturada
do processo de decapagem
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3.4. Aspectos Sociofuncionais
Gestão de Pessoas
A Gestão de Pessoas na Paranapanema está voltada para
o desenvolvimento humano e organizacional com foco
na ética e no cumprimento das obrigações trabalhistas
visando estabelecer um ambiente harmonioso, seguro
e saudável através de uma gestão transparente e
participativa, onde os objetivos, ações e estratégias
são compartilhados e discutidos com a finalidade de
consensar a melhor forma para atingimento de metas,
estando sempre abertos para as boas práticas do
mercado, objetivando manter a confiança e o respeito ao
ser humano, a sociedade, criatividade dos colaboradores,
satisfação e motivação no ambiente de trabalho.
A Paranapanema adota sistemas de remuneração fixo e
variável, sendo que o primeiro está baseado em práticas
de mercado e o segundo é proporcionado através de
atingimento de metas previamente negociadas.
A remuneração variável é o Programa de Participação
nos Resultados, que incentiva a produtividade e permite
a participação de todos colaboradores nos resultados
atingidos anualmente.

Na Paranapanema não há diferenciação de salário base
entre homens e mulheres que ocupam as mesmas
funções. As variações apresentadas se devem ao
desempenho e senioridade de cada colaborador.
A estrutura de cargos e salários guarda simetria com
as práticas de mercado, de modo que cada cargo
tem seu valor definido em função da complexidade,
especialização e relevância, com critérios para
reenquadramento salarial e de carreira, visando
melhorar a capacidade da Companhia em atrair,
desenvolver, motivar e incentivar o desempenho e o
comprometimento com os objetivos e resultados.
Aos colaboradores são oferecidos os seguintes
benefícios: planos de saúde, odontológico, seguro de
vida em grupo, plano de previdência complementar,
transporte e restaurante interno.

Relações Sindicais
A Paranapanema mantém um relacionamento respeitoso com os Sindicatos de Santo André (SP), Serra (ES) e Dias
d’Ávila (BA), onde estão situadas as plantas fabris. O diálogo e a transparência tem sido os principais instrumentos
direcionadores para negociação, construindo assim um alicerce firme nas relações entre a Empresa e Sindicato. A
Paranapanema acredita que a liberdade de associação é direito de todos os colaboradores.

O percentual de trabalhadores abrangidos por
Convenções Coletivas totaliza 100%, em todas
as localidades onde a Empresa atua.
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Perfil do Quadro de

Colaboradores
Composição dos Colaboradores
Número de
Colaboradores por
categoria e gênero

2012
2010

2011

2012

Estatutários

16

16

Gerentes/Chefes

71

Supervisores/
Coordenadores

Masc.

Fem.

Até
30 anos

Entre 30 e
50 anos

Mais de
50 anos

20

19

1

0

0

20

71

71

68

3

0

32

39

112

117

108

101

7

1

77

30

Administrativos

276

293

290

141

149

91

169

30

Operacionais

1832

1731

1714

1665

49

345

1129

240

Estagiário

63

77

65

39

26

62

3

0

Aprendiz

54

46

80

53

27

80

0

0

Total de Colaboradores

2424

2351

2348

2086

262

579

1410

359

Percentual

100%

100%

100%

89%

11%

25%

60%

15%

Distribuição por Categoria e Gênero - 2012
Masculino / Feminino

53 / 27

Aprendiz

39 / 26

Estagiário

1.665 / 49

Operacionais
141 / 149

Administrativos
101 / 7

Supervisores/Coordenadores

68 / 3

Gerentes/Chefes

19 / 1

Estatutários
0
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Distribuição por Faixa Etária - 2012
359

Mais de 50 anos

1.410

Entre 30 e 50 anos

579

Até 30 anos
0

300

600

900

1200

1500

Perfil dos Colaboradores
Número de Colaboradores
por Tipo de Contrato

2010

2011

2271

Prazo Determinado

2012
Homens

Mulheres

Total

2197

1899

207

2106

20

15

76

1

77

Estatutário

16

16

19

1

20

Estagiário

63

77

39

26

65

Aprendiz

54

46

53

27

80

2424

2351

2086

262

2348

Prazo Indeterminado

Total de Colaboradores

Distribuição por Tipo de Contrato e Gênero - 2012
Masculino / Feminino

53 / 27

Aprendiz

39 / 26

Estagiário

19 / 1

Estatutário

76 / 1

Prazo Determinado

1899 / 207

Prazo Indeterminado
0

500
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Colaboradores por Região
Número de Colaboradores
por Região

2010

2011

1366

Espírito Santo

2012
Homens

Mulheres

Total

1289

1171

156

1327

161

146

126

11

137

Bahia

897

916

789

95

884

Total de Colaboradores

2424

2351

2086

262

2348

São Paulo

Distribuição por Região e Gênero - 2012
Masculino / Feminino
789 / 95

Bahia

126 / 11

Espírito Santo

1171 / 156

São Paulo
0

300
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Terceiros por Região
Número de Terceiros por Região

2010

2011

2012

200

197

148

Espírito Santo

35

37

34

Bahia

1110

1020

681

Total de Terceiros

1345

1254

863

São Paulo

Distribuição de Terceiros por Região
1500

Bahia

200 / 35 / 1110
197 / 37 / 1020

Espírito Santo

1200
148 / 34 / 681

900

São Paulo

600
300
0

2010

2011

2012

Bahia
Espírito Santo
148 / 34 / 681

São Paulo
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Rotatividade
2011

Índice

Índice

Admitidos

Demitidos

Total de
Colaboradores

Índice1

Até 30 anos

18,4

23,0

149

48

579

17,0

Entre 30 e 50 anos

9,6

9,0

115

173

1410

10,2

Acima de 50 anos

7,3

12,9

13

65

359

10,9

Total

10,7

12,5

277

286

2348

12,0

2010

2011

Índice

Índice

Homens

11,1

12,2

247

262

2086

12,2

Mulheres

7,3

14,8

30

24

262

10,3

Total

10,7

12,5

277

286

2348

12,0

2010

2011

Índice

Índice

Admitidos

Demitidos

Total de
Colaboradores

Índice1

São Paulo

10,2

11,8

166

143

1327

11,6

Espírito Santo

12,4

12,0

7

20

137

9,9

Bahia

11,2

13,5

104

123

884

12,8

Total

10,7

12,5

277

286

2348

12,0

Rotatividade
por Gênero

Rotatividade
por Região

1

2012

2010

Rotatividade por
Faixa Etária

2012
Admitidos

Demitidos

Total de
Colaboradores

Índice1

2012

Cálculo do Índice: considera Total de Colaboradores (Empregados CLT + Estagiários + Estatutários + Aprendizes) do último dia do período

Rotatividade por Região
20

Bahia
Espírito Santo

16
20

13,5

12,4

12
16

10,2

8
12
4

11,2

11,8

12,0

12,8
11,6
9,9

13,5

12,4
11,2

10,2

11,8

12,0

Espírito Santo
12,8

11,6

Bahia
São Paulo

São Paulo

9,9

8
0
4

2010

2011
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Segurança e Saúde Ocupacional
A Paranapanema tem como premissa assegurar
a integridade física das pessoas, equipamentos e
instalações, através de programas de segurança e saúde
no trabalho, onde as atividades são executadas com os
riscos controlados.
Uma prática adotada são os Diálogos de Segurança que
abordam os colaboradores, terceirizados e visitantes
os quais são orientados quanto ao uso adequado dos
equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e
EPC), em função dos riscos existentes.

A Paranapanema disponibiliza serviço médico nas
unidades industriais para atendimentos preventivos e
de emergência, equipe de segurança do trabalho, além
de colaboradores das diversas áreas operacionais,
devidamente treinados, que integram a Brigada de
Emergência.
O avanço nos programas de Segurança e Saúde
Ocupacional conduziu para um melhor resultado
alcançado em 2012, se comparado ao resultado do ano de
2011.

Indicadores de Saúde e Segurança

2010

2011

2012

Taxa de Frequência dos Acidentes - com e sem afastamento¹

35,66

40,71

35,71

Taxa de Gravidade¹

418

814

296

Acidentes com e sem afastamento²

165

188

157

¹ As taxas de frequência e gravidade consideram como referência a cada 1 milhão de horas homem trabalhadas,
conforme determina a NBR 14.280. Para cálculo dos dias perdidos, considera-se o dia seguinte ao acidente.
² Não estão incluídas pequenas lesões no nível de primeiros socorros.

Diversos programas buscam a prevenção e controle dos riscos, através da educação, treinamento e conscientização dos
colaboradores e terceirizados. Uma prática adotada são os Diálogos de Segurança, que abordam de forma interativa os
temas de Segurança e Saúde. Também são realizadas avaliações ambientais e ergonômicas, como medida de controle
dos riscos e de prevenção a doenças. Os Programas de proteção respiratória e de conservação auditiva, visam o controle
e a proteção dos colaboradores a exposição destes agentes.

Programa de Saúde
do Homem

Programa de
Reabilitação Profissional

Este programa teve início na Paranapanema Bahia, sendo
uma iniciativa em conjunto com o Sesi, visando apresentar
soluções em saúde com foco na promoção do autocuidado
e mudança de hábitos e estilo de vida da comunidade
masculina da empresa, abrangendo ações de saúde e
educação aos colaboradores. O resultado esperado é a
mudança de atitude coletiva para o estilo de vida saudável,
que é mensurado através dos exames e avaliações
periódicas de saúde, com queda nas taxas de dislipidemias
e redução de patologias associadas á hipertensão,
diabetes, cardiopatias, dentre outras doenças crônicas.

Programa de gestão de retorno dos colaboradores oriundos
da reabilitação profissional do INSS. Intermediação junto as
áreas de produção e o INSS para absorção de colaboradores
com restrições médicas em atividades distintas as realizadas
anteriormente e acompanhamento do processo de
readaptação funcional desses colaboradores.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012

Programa de Vacinação
A empresa promove anualmente campanhas de vacinação
contra a gripe, surtos ou quadros de epidemia para seus
colaboradores.
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Capacitação e Desenvolvimento
A Paranapanema investe em programas
de qualificação profissional, com o objetivo
de ampliar os conhecimentos e habilidades
de seus colaboradores. As necessidades
de treinamento e desenvolvimento são
elaboradas anualmente com os Gestores
e Diretores da Paranapanema, a fim de
atender e proporcionar uma ação efetiva
para a melhoria continua dos processos e
atividades de cada área.

Média Anual Horas Treinamento por Colaborador
6
5
4
3
2

5,3
4,13

3,71

1
0

2010

2011

2012

Direitos Humanos (Sociedade)
A Paranapanema em seu Programa de Responsabilidade Social desenvolve atividades nas comunidades
situadas no entorno de suas unidades fabris, tendo como princípio atuar sempre em parceria com
o poder público e sociedade civil, pois reconhece que cada segmento tem responsabilidades que se
complementam e que precisam ser somadas para garantir a efetividade das ações sociais em busca do
desenvolvimento sustentável das comunidades.

Projeto Menor Aprendiz
A Paranapanema possui o Projeto Menor Aprendiz, que tem por finalidade o incentivo ao Primeiro emprego,
garantindo ao jovem a oportunidade de aprender.
Nº DE
JOVENS

LOCALIDADE

PARCERIAS

Dias d’Ávila - BA

Comunidades de Leandrinho e Lamarão do Passé

28

Santo André - SP

Piero Pollone e Camp SBC

30

Serra - ES

CESAM – Centro Salesiano do Menor

7

Total de Jovens Aprendizes

65

Essas entidades, sem fins lucrativos, desenvolvem uma proposta diferenciada de educação voltada para geração
de novos talentos, oferecendo ao adolescente formação técnico profissional adequada ao seu desenvolvimento,
preparando os jovens para o mercado de trabalho, proporcionando uma aprendizagem que lhes permita projetar
uma carreira profissional.
A Paranapanema procura transmitir aos menores aprendizes valores como: relação de trabalho baseada em
confiança e respeito mútuos e dedicação de todos para enfrentar e vencer desafios.
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Instituto Airton Senna
A Paranapanema acredita na educação como chave
para que crianças e jovens do Brasil tenham sucesso
na escola e na vida. Por isso, em 2012, aliou-se ao LIDE
Educação, grupo de mobilização formado por empresas
e executivos, com objetivo de eliminar o analfabetismo
no país e melhorar a qualidade da educação pública,
por meio de sua parceria à missão do Instituto Ayrton
Senna.
O Instituto Ayrton Senna, fundado em 1994, é uma
organização sem fins lucrativos que pesquisa e produz
conhecimentos para melhorar a qualidade da educação,
em larga escala. As soluções educacionais do Instituto
Ayrton Senna, implementadas nas redes de ensino de
mais de 1.300 municípios, combatem o analfabetismo,
a defasagem entre a idade e a série cursada pelo
aluno e o abandono escolar. O Instituto trabalha para

desenvolver o potencial das novas gerações, ajudando
estudantes a ter sucesso na escola e a ser cidadãos
capazes de responder às exigências profissionais,
econômicas, culturais e políticas do século 21.
Ao aliar-se ao LIDE Educação, Paranapanema contribuiu
para que mais de dois milhões de alunos tivessem
garantido o direito de aprender, passar de ano e ampliar
suas possibilidades de um futuro melhor.
Com o LIDE Educação, a Paranapanema está fazendo a
sua parte na construção de um Brasil mais justo e digno
para todos. Em 2012, o apoio individual da Paranapanema
equivaleu ao atendimento de cerca de 4.000 crianças,
considerando o custo médio dos programas do Instituto
Ayrton Senna, no território nacional.

Programa de Apoio à Comunidade - PAC
Desde 1989 a Companhia atua no município de Dias d’Ávila (BA) e nas comunidades de Leandrinho e Lamarão do Passé,
através do PAC – Programa de Apoio à Comunidade que atua sempre em parceria com o poder público e a sociedade civil
provendo meios para o desenvolvimento sustentável regional e fortalecendo a integração da Empresa na Comunidade
nas áreas de Emprego e Renda, Saúde, Meio Ambiente e Segurança.
PROGRAMA

RESULTADOS
EM 2012

Atendimento médico gratuito na comunidade

720
pessoas atendidas

Consultório odontológico em parceria com o SESI
com o objetivo de garantir acesso a saúde bucal

839
pessoas atendidas

Projeto menor aprendiz, atendendo jovens na
faixa etária de 18 a 22 anos da comunidade.
Contratação de portadores de
deficiência nas comunidades
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28
jovens
6
pessoas contratadas

PÁG 30

Pilares de Sustentabilidade do Cobre Verde

3.5. Relações com 3.6. Relações com
Fornecedores
Clientes
A Paranapanema leva em consideração as melhores
práticas de mercado na seleção, negociação e
administração de todas as atividades comerciais, tratando
com respeito todos os fornecedores e buscando sempre
uma relação de transparência baseada na conduta ética,
moral e duradoura.
Temos cerca de 3.100 fornecedores ativos cadastrados,
entre nacionais e estrangeiros, seja de matéria-prima,
materiais ou serviços.
O processo de Gestão de Fornecedores compreende a
qualificação, cadastramento, relacionamento e a gestão
do desempenho dos fornecedores. A avaliação é periódica
e de acordo com os produtos ou serviços fornecidos à
Paranapanema.
A fim de garantir uma gestão de excelência do
fornecimento, a Paranapanema prioriza o estabelecimento
de relações de longo prazo e de parceria, visando
crescimento mútuo e de um relacionamento além da
interação comercial.
A Paranapanema incentiva que seus parceiros
desenvolvam processos de negócios que respeitem
aspectos referentes a direitos humanos, que obedeçam à
legislação trabalhista e respeitem a legislação ambiental
do país.
Nos contratos existem cláusulas específicas, onde as
partes se comprometem em atender expressamente a
legislação trabalhista vigente, declarando para todos os
fins que não utilizam mão de obra infantil ou em condição
análoga à de escravidão para execução de suas atividades.
Ainda, declaram que respeitam os direitos humanos,
apoiam a liberdade de associação e reconhecem o direito
à negociação coletiva, que proíbem qualquer tipo de
discriminação, especialmente referente às condições de
origem, raça, sexo, cor, idade, credo, imagem ou deficiência,
entre outras, bem como atuam com responsabilidade
ambiental e não praticam corrupção.
A Paranapanema tem por prática não se relacionar com
fornecedores que descumpram padrões de direitos
humanos, e caso seja necessário, interrompe contratos
com fornecedores que eventualmente descumpram essas
diretrizes.
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O relacionamento da Paranapanema com seus clientes
reflete uma sólida confiança e integridade, tendo como
princípio agir sempre de forma ética, responsável e
transparente, transformando seus produtos e serviços em
excelentes resultados para seus clientes e parceiros.
Faz parte da gestão estratégica do negócio da empresa
oferecer agilidade e precisão nas respostas ao cliente,
excelência no atendimento, suporte no pré e pósvenda, além da assistência técnica permanente, sendo
essas ações consideradas pontos fundamentais para a
satisfação e conquista da preferência dos clientes.
A Paranapanema atua nos segmentos de atacado e
varejo voltado ao mercado de cobre. A estrutura comercial
está constantemente acompanhando as tendências
do mercado, desenvolvendo ações voltadas à pesquisa
de novas aplicações do cobre e realizando engenharia
simultânea com os clientes, através das áreas técnicas
e com parcerias de instituições renomadas como a
Universidade de São Paulo e o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT).

Reconhecimentos
Em 2012 a Paranapanema foi reconhecida com os
prêmios:
•

Prêmio Ruy Ohtake - Ranking de Conceito e
Imagem da Indústria;

•

3º Prêmio Show de Fornecedores – Melhores de
2012 da Federação das Associações Comerciais da
Bahia (FACEB);

•

Prêmio Anamaco 2012, no segmento de tubos e
conexões de cobre nas categorias Pulverização e
Grandes Clientes;

•

15º Prêmio Revenda – Melhor produto do Anacom
os produtos Tubos de Cobre e Conexões de Cobre
na categoria “Melhor Produto do Ano”;

•

6º Prêmio MasterInstal Ouro, na categoria
“Treinamento, Qualificações e Segurança de Mão
de Obra na Execução de Instalações”;

•

Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho - PSQT
(BA) 2012 - etapa estadual, na categoria Futuro
Sustentável.
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Certificações
A Paranapanema através de seu sistema de gestão, utiliza ferramentas com base em padrões e
normas nacionais e internacionais, de maneira a facilitar o gerenciamento da qualidade de seus
produtos e processos internos.
As unidades industriais da Paranapanema são certificadas nas seguintes normas:
Certificação

Unidade Industrial

ISO 9001 (produto)

Capuava, Dias d’Ávila, Serra e Utinga

ISO 14001 (meio ambiente)

Dias d’Ávila, Serra e Utinga

OHSAS 18001 (saúde e segurança do trabalho)

Dias d’Ávila, Serra
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PÁG 32

Pilares de Sustentabilidade do Cobre Verde

Produtos e Serviços
Todos os produtos da Paranapanema são comercializados em embalagens e tem
as informações requeridas pelo Inmetro em conformidade com a ABNT para os
produtos certificados e fiscalizados pelo IPEM (Instituto de pesos e medidas).
Os produtos perigosos são comercializados e transportados com uma
FISPQ (Ficha de informação de segurança de produtos químicos),
contendo todas as instruções de segurança para casos de acidentes e descarte.

Produtos

Normas

Laminados Planos, Tubo sem
Costura, Perfis, Barras, Arames e
Vergalhões de Cobre e suas Ligas

RoHs e Reach

Tubos sem Costura para Água, Gás, Ar
Condicionado, Refrigeração e Fins Industriais
nas Ligas de Cobre 110, 120 e 122

RoHs e Reach

Tubos de Cobre leve, médio e pesado,
sem costura, para condução de fluídos

ABNT NBR 13206:2010

Tubos de Cobre sem costura flexível,
para condução de fluídos

ABNT NBR 14745:2004

Tubos de Cobre sem costura para água

ASTM B88

Tubos de cobre sem costura para
ar condicionado e refrigeração

ASTM B280

Tubos de Cobre para Drenagem

ASTM B306

Componentes do Sistema de
Água Potável - Saúde

NSF / ANSI Standard 61

Conexões para união de tubos de cobre
por soldagem ou brasagem capilar

ABNT NBR 11720:2010

Conexões com terminais de compressão
para uso com tubos de cobre

ABNT NBR 15277:2010

Catodo

Registro na Bolsa LME e Xangai

para mais informações
acesse nosso site
www.paranapanema.com.br
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Comunicações

Conformidade

As comunicações utilizadas pela empresa tem como
base a ética e são regidas pela observância da legislação.
Quando se trata de campanhas para a promoção
dos produtos e seus benefícios, as informações
utilizadas sempre tem o respaldo de institutos de
pesquisa renomados que comprovam as propriedades
apresentadas. Além disso, os produtos fabricados
e comercializados pela Paranapanema estão em
conformidade com normas como ABNT, ASTM entre
outras e quando necessário são certificados.

A Paranapanema possui processos padronizados de
fabricação para que seus produtos atendam às normas
vigentes e sejam eficientes para a finalidade industrial,
além de prover segurança para os usuários dos produtos
semimanufaturados aplicados em larga escala nos
segmentos de eletroeletrônicos, telecomunicações,
transmissão e energia, automotivos, construção civil,
informática, entre outros. Não há registro de penalidades
por não conformidades no fornecimento e uso dos
produtos.

A ética e o respeito utilizados nas campanhas publicitárias
da Paranapanema fazem com que até o momento não
exista registro de questionamento pelo Conselho Nacional
de Autoregulamentação Publicitária (CONAR) por qualquer
tipo de possível desvio de conduta, propaganda enganosa,
difamação da concorrência entre outros.

3.7. Gestão de Riscos
A Paranapanema dispõe de estruturas
responsáveis por identificar, mensurar,
avaliar, monitorar, controlar, mitigar e
comunicar os diversos tipos de riscos
associados às operações. A gestão
preventiva na Paranapanema abrange
atualmente o monitoramento dos
riscos de crédito, financeiro, liquidez e
ambiental. Periodicamente as áreas fazem
o monitoramento e reportam as ações a
Diretoria Executiva.

Em 2013 iniciou-se o
trabalho de mapeamento
de outras dimensões e
fatores de riscos, como
operacional, legal e
mercadológico.

Espera-se através deste mapeamento que os demais riscos da companhia sejam identificados, mensurados,
avaliados, monitorados, controlados, mitigados e classificados pelo grau de relevância e desta forma propor ações
que visem mitigá-los, assim como um plano voltado a melhoria de nossos controles internos.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012

PÁG 34

Pilares de Sustentabilidade do Cobre Verde

3.8. Aspectos Econômicos
a)		Indicadores Econômico-Financeiros
Especificação
(R$ milHÕES)

2010

2011

2012

Receita Líquida Consolidada

3.192,1

4.098,4

4.025,8

Mercado Interno

1.919,0

2.375,4

2.880,7

Mercado Externo

1.273,1

1.722,9

1.145,1

CPV

-3.036,1

-4.005,1

-3.841,5

Custo do Metal

-2.529,1

-3.431,6

-3.361,5

Custo do Metal/CPV

83,3%

85,7%

87,5%

156

93,3

184,3

-106,3

-111,1

-111,4

Outras Receitas, Despesas,
Operacionais Líquidas

-25

-29

-282,7

Receitas/Despesas
Financeiras Líquidas

6,5

-43,8

-70,7

IR e CSLL

16

42,9

74

Lucro Líquido (Prejuízo)

47,5

-47,7

-206,5

EBITDA Ajustado

105,6

42,1

125

Margem EBITDA

3,3%

1,0%

3,1%

Dívida Líquida (Caixa)

308

-144

156

51

140

433

Lucro Bruto
Despesas Operacionais

Investimentos

Investimentos
Em 2012 foram investidos R$432,9 milhões, sendo R$311,4 milhões
em cobre refinado e R$121,5 milhões na linha de produtos de
semielaborados de cobre e ligas.
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Receita Líquida
A receita líquida consolidada foi de R$4.025,8 milhões,
com decréscimo de 1,8% no ano de 2012 sobre 2011.
As vendas no mercado interno totalizaram R$2.880,7
milhões, correspondendo a 72% da receita líquida
consolidada em 2012, contra 58% em 2011. As
receitas líquidas mantiveram-se decrescentes até o
3º trimestre de 2012, revertendo-se no 4º trimestre
de 2012, quando alcançaram R$1.278,5 milhões,
42,9% acima do registrado no trimestre anterior,
demonstrando acentuada recuperação. O segmento
de cobre teve receita líquida de R$3.931,2 milhões.

Lucro Bruto
A Paranapanema apresentou Lucro Bruto de R$184,3
milhões em 2012, acumulando aumento de 97,6%
comparado com 2011, em razão da forte elevação
da quantidade vendida de produtos no 4º trimestre
de 2012, diminuição dos custos de matéria-prima e
valorização do Dólar Americano em relação ao Real.

EBTIDA Ajustado
O EBITDA ajustado da Paranapanema (resultado
operacional antes de juros, impostos, depreciação
e amortizações, eliminando as receitas e despesas
não recorrentes) acumulou R$125 milhões em 2012,
apresentando elevação de 196,6% do apurado no
ano de 2011 (R$42,1 milhões). Com esta melhora no
resultado operacional, a Companhia encerrou o ano
com 3,1% de margem de EBITDA ajustado (1,0% 2011).
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b) Indicadores Operacionais
Mil (t)

2010

2011

2012

Produção de Cobre refinado

212,3

213,1

175,3

Produção de Cobre semielaborado e ligas

60,5

58,5

57,6

Total de Vendas1

242,5

248,1

232,8

Venda de Cobre refinado

173,8

187,5

170,1

Venda de Cobre semielaborado e ligas

68,5

60,7

62,7

¹ Considerado a eliminação intercompany desde 2009

Distribuição de Valor Adicionado (DVA)
A Demonstração do Valor
Adicionado (DVA) evidencia,
de forma sintética, os valores
correspondentes à formação da
riqueza gerada pela empresa
em determinado período e sua
respectiva distribuição.

Salários e
Encargos
R$ 206,5

9%
Juros e
Aluguéis
R$ 841,6

36%

A Paranapanema elaborou
o DVA de 2012, conforme
orientação do Comitê de
Pronunciamento Contábil (CPC).

55%

Impostos, Taxas
e Contribuições
R$ 1.284,8

Valores em Milhões de Reais
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4. Administração
Conselho de Administração
Nome
Antonio Gonçalves de Oliveira
Carlos Alberto Cardoso Moreira
Cláudio Salgueiro Garcia Munhoz

Cargo
Titular Vice-Presidente
Suplente
Titular

Daniel Aishim Nishimura

Suplente até Outubro 2012

Flávia Silva Fialho Rebelo

Suplente

Joaquim Ferreira Amaro

Titular

José Ferraz Ferreira Filho

Titular

Maurício França Rubem

Titular

Nelio Henriques Lima

Titular

Sérgio Ricardo Lopes de Farias

Suplente

Sueli Reis de Souza

Suplente

Valmir Marques Camilo
Waldenor Moreira Borges Filho

Titular Presidente
Suplente

Comitês de Assessoramento
Comitê de Auditoria
Claudio Salgueiro Garcia Munhoz
Joaquim Ferreira Amaro
Fábio Gallo Garcia

Comitê de Finanças,
Riscos e Contingências
Nélio Henriques Lima
Valmir Marques Camilo

Comitê de Gestão
de Pessoas e
Sustentabilidade
Antonio Gonçalves de Oliveira
Maurício França Rubem
Silvio da Silva Góes
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Conselho Fiscal
Nome

Cargo Eletivo Ocupado

Carlos Algusto Reis de Athayde Fernandes

Suplente

Carlos Roberto de Oliveira

Suplente

Daniela Lopes de Almeida Leal

Suplente

Edmundo de Macedo Soares e Silva Filho

Titular

Gilda Maria dos Santos

Suplente

Humberto Santamaria

Titular

Jacy Afonso de Melo

Titular

João Bosco de Oliveira Santos
Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho
Marcos Reinaldo Severino Peters

Titular Presidente
Suplente
Titular

Diretoria Executiva
Diretor

Cargo ocupado

Luiz Antonio de Souza Queiroz Ferraz Junior

Marcos Henrique Carlos de Souza
Wilson Antonio Nunes
Antonio Carlos da Rosa Pereira
Alberto Fabrini Junior
Edson Machado Monteiro
Mario Luiz Lorencatto

Diretor Presidente e Diretor de RI até 25/04/2012
Diretor Presidente de 26/04/2012 a 31/12/2012
Diretor Industrial de 12/05/2010 a 23/05/2012
Diretor de Projetos de 23/05/2012 a 03/09/2012
Vice Presidente até 23/05/2012
Diretor de Supply Chain
Diretor de Unidade de Negócios Bahia de 17/01/2012 a 31/12/2012
Diretor de Controladoria de 17/01/2012 a 23/05/2012
Diretor Vice Presidente de 23/05/2012 a 31/12/2012
Diretor Financeiro e RI de 26/04/2012 a 31/12/2012
Diretora de RH de 23/05/2012 a 20/08/2012

Dione de Macedo Guapyassú
Miguel Angelo de Carvalho
Paulo Sérgio Navarro
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Diretora de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento
Sustentável de 21/08/2012 a 31/12/2012
Diretor de Unidade de Negócios São Paulo de 18/06/2012 a 31/12/2012
Diretor de Controladoria de 17/10/2012 a 31/12/2012
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INFORMAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO

Este relatório é um compromisso da Paranapanema com todos os públicos com os quais
interage, apresentado por meio de um processo de transparência permanente relativo a
performance do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2012.

Contatos
Informações sobre este relatório ou qualquer parte de seu conteúdo
pode ser feito através:
Website:
www.paranapanema.com.br
E-mail:
sustentabilidade@paranapanema.com.br
dri@paranapanema.com.br
Telefone:
+55 (11) 2199-7922
+55 (11) 2199-7566

Créditos
O desenvolvimento do relatório de sustentabilidade da Paranapanema
contou com a participação de todas as áreas no levantamento de suas informações.
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