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1.

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

Prezados Acionistas,
A Paranapanema S.A. (“Paranapanema” ou “Companhia”), companhia listada com ações
negociadas no Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros ("BM&FBOVESPA"), convida V.Sas. para participarem da Assembleia Geral
Ordinária (“AGO”), a ser realizada no dia 29 de abril de 2016, às 10 horas, em sua sede
social localizada na cidade de dias D’Ávila, Estado da Bahia, na Via do Cobre, 3.700, Área
Industrial Oeste.
Para orientar a análise e apreciação das matérias constantes da Ordem do Dia, a
Companhia disponibiliza o presente Manual, o qual contém todos os documentos e
informações referentes a cada uma das matérias a serem deliberadas, em atenção às
exigências da ICVM 481, para que V.Sas. possam exercer, plenamente, o seu direito de
voto na AGO.
Estarão presentes na AGO membros da Diretoria da Paranapanema, representantes do
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia, e um representante dos
Auditores Independentes, que poderão prestar todos os esclarecimentos sobre os assuntos
constantes da Ordem do Dia da AGO.
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
Albano Chagas Vieira
Presidente do Conselho de Administração

Christophe Malik Akli
Diretor Presidente
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2.

ORIENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO

DATA:

29 de abril de 2016

HORÁRIO:

10 horas

LOCAL:

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

Recomenda-se aos interessados em participar da AGO que se apresentem no local com
antecedência de 30 (trinta) minutos em relação ao horário indicado.
ACIONISTAS HABILITADOS E DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA
Poderão participar da AGO todos os acionistas titulares de ações ordinárias nominativas de
emissão da Companhia, por si ou por representantes legais.
Como condição para participação na AGO, os acionistas deverão apresentar à Companhia
os seguintes documentos:
Pessoa Física
a)

cópia de documento de identificação com foto recente e validade nacional;

b)

comprovante expedido pela instituição responsável pela escrituração das ações da
Companhia, emitido após o dia 24 de abril de 2016.

Pessoa Jurídica
a)

cópia do estatuto social/contrato social e do ato que investe o representante de
poderes bastantes;

b)

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

c)

comprovante expedido pela instituição responsável pela escrituração das ações da
Companhia, emitido após o dia 24 de abril de 2016.

Para os fins do item (a) 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.
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No caso das pessoas jurídicas estrangeiras, a documentação que comprova os poderes de
representação deverá 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 somente 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.
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 Departamento de Relações com Investidores
e-mail : ri@paranapanema.com.br
Para a Sede Social da Companhia
Via do Cobre, 3700
Área Industrial Oeste - Dias D’Ávila – BA – Brasil
CEP 42850-000
A/C Departamento de Relações com Investidores
Para a Sede Fiscal da Companhia
Rua Felipe Camarão, 500
Utinga – Santo André – SP - Brasil
CEP 09220-580
A/C Departamento de Relações com Investidores
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.
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3.

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 como uma sugestão de texto e
a indicação de 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.
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4.

INFORMAÇÕES SOBRE AS MATÉRIAS CONSTANTES DA ORDEM DO DIA DA
AGO

4.1
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do
Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015.
Para fins de cumprimento do art. 133 da Lei das S.A. e do art. 9ºda ICVM 481, a Companhia
disponibilizou aos acionistas a seguinte documentação:
(i)

Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos
administrativos do exercício social findo em 2015;

(ii)

Cópia das Demonstrações Financeiras (com as notas explicativas) acompanhadas
do relatório dos Auditores Independentes;

(iii)

Formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP;

(iv)

Parecer do Conselho Fiscal;

(v)

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

(vi)

Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 2015, contendo
as informações indicadas no Anexo 9-1-II da ICVM 481.

Os documentos (i) a (iv) mencionados acima foram disponibilizados no módulo IPE da
CVM/BM&FBOVESPA e no website da Companhia no dia 11 de fevereiro de 2016. Os
demais documentos foram disponibilizados pela Companhia no módulo IPE da
CVM/BM&FBOVESPA e no website da Companhia em 24 de março de 2016.
As Demonstrações Financeiras do exercício de 2015 foram publicadas no dia 12 de
fevereiro de 2016 nos jornais Diário Oficial do Estado da Bahia (DOEBA) e Folha do Estado
de São Paulo – Edição Nacional.
As Demonstrações Financeiras da Companhia foram auditadas pela KPMG Auditores
Independentes, previamente à aprovação do Conselho de Administração, em 11 de
fevereiro de 2016, e à emissão da opinião do Conselho Fiscal, também em 11 de fevereiro
de 2016, tendo sido, portanto, consideradas em condições de serem submetidas 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 2015.
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4.2
Orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2016, nos
termos do art. 196 da Lei das S.A.
A administração da Companhia propõe um orçamento de capital para o exercício social que
se encerrará em 31 de dezembro de 2016 destinado a investimentos em melhorias
operacionais.
O orçamento de capital da Companhia encontra-se disponível no Anexo II ao presente
Manual.

9

4.3
Destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos relativos ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2015.
A administração da Companhia submete à apreciação de V. Sas. a seguinte proposta de
destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, no montante
total de R$134.785.993,31 (cento e trinta e quatro milhões, setecentos e oitenta e cinco mil,
novecentos e noventa e três reais e trinta e um centavos):
a) R$32.949.551,03 (trinta e dois milhões, novecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e
cinquenta e um reais e três centavos) para compensação dos prejuízos contábeis
acumulados até 31 de dezembro de 2015;
b) R$5.091.822,11 (cinco milhões, noventa e um mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze
centavos) equivalentes a 5% do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro
de 2015, para constituição da Reserva Legal, conforme determina o art. 193 da Lei das
S.A.;
c) R$24.186.155,04 (vinte e quatro milhões, cento e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e
cinco reais e quatro centavos) para o pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios,
correspondentes a 25% do lucro líquido ajustado, para os acionistas detentores das ações
da Companhia. O valor do dividendo por ação ordinária corresponderá a R$0,07578; e
d) R$72.558.465,12 (setenta e dois milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos
e sessenta e cinco reais e doze centavos) para retenção de lucros com base em orçamento
de capital elaborado nos termos do art. 196 Lei das S.A., o qual consta do Anexo II ao
presente Manual.

A Companhia esclarece que a proposta de destinação do resultado, na forma do Anexo 9-1II da ICVM 481, encontra-se disponível no Anexo III ao presente Manual.
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4.4
Definição do número de membros a compor o Conselho de Administração da
Companhia e a eleição de seus membros.
A composição e o funcionamento do Conselho de Administração da Companhia encontramse previstos no Capítulo III, Seção II, do Estatuto Social.
De acordo com referido dispositivo, o Conselho de Administração será composto de, no
mínimo, 05 (cinco) e, no máximo, 07 (sete) membros, e seus respectivos suplentes, eleitos
pela Assembleia Geral, todos com mandato unificado de 02 (dois) anos, permitida a
reeleição. Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 20% (vinte por cento)
deverão ser Conselheiros Independentes.
A eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia poderá ser realizada
através de 02 (dois) sistemas de votação, quais sejam:
(i) via processo de votação por aprovação da maioria presente na AGO, no qual a eleição
dos membros do Conselho de Administração deverá ser realizada com base em candidatos
previamente registrados na mesa da AGO (“Votação Simples”); ou
(ii) por processo de voto múltiplo, no qual deverá se atribuir a cada ação tantos votos
quantos sejam os cargos a preencher no Conselho de Administração, sendo reconhecido ao
acionista o direito de cumular os votos num só candidato ou distribuí-los entre vários
(“Processo do Voto Múltiplo”).
Para requerer a adoção do Processo de Voto Múltiplo, faz-se necessária apresentação de
pedido, por escrito, de Acionistas representando, no mínimo 5% (cinco por cento) do capital
social. De acordo com a Lei das S.A., referido pedido dever ser feito à Companhia em até
48 (quarenta e oito) horas antes da realização da AGO.
O acionista que desejar indicar candidato para o Conselho de Administração 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 de Administração 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.
Além disso, é importante ainda observar o disposto no art. 3º da Instrução CVM nº 367, de
29 de maio de 2002, que prevê que “o acionista que submeter à assembleia geral indicação
de membro do conselho de administração deverá, no mesmo ato, apresentar cópia do
instrumento de declaração de que trata o artigo anterior, ou declarar que obteve do indicado
a informação de que está em condições de firmar tal instrumento, indicando as eventuais
ressalvas”, sob pena de a mesa indeferir a candidatura no ato da apresentação que estiver
em falha com a citada norma.
Tendo em vista que a Companhia não possui acionistas controladores, não é possível a
apresentação de cenários para a eleição dos membros do Conselho de Administração, seja
por meio da Votação Simples ou por meio do Processo de Voto Múltiplo.
A Companhia recebeu a indicação de seus acionistas dos seguintes candidatos para
compor o Conselho de Administração:
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Candidato Titular
Albano Chagas Vieira
Valéria Maria de Paula Rezende
Luiz Carlos Siqueira Aguiar
Dannyel Lopes de Assis
Henrique Jäger
Pedro José Rodrigues
Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno

Candidato Suplente
Ary Joel de Abreu Lanzarin
Augusto Brauna Pinheiro
Rubens Cardoso da Silva
Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante
Thiago Freitas Rodrigues
Walter Luis Bernardes Albertoni
Endrigo de Pieri Perfetti

Seguem, no Anexo IV abaixo, as informações dos itens 12.5 a 12.10 do conteúdo do
Formulário de Referência relativas aos membros indicados pelos acionistas para compor o
Conselho de Administração.
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4.5
Definição do número de membros a compor o Conselho Fiscal e a eleição de
seus membros.
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 reeleição.
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 art. 161, §4º, “a”, segunda parte, da Lei das S.A.; e
(ii) os demais acionistas com direito a voto 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 recebeu a indicação de seus acionistas dos seguintes candidatos para
compor o Conselho Fiscal:
Candidato Titular
Mário Fernando Engelke
Oscar Luiz Malvessi
Cláudia Padilha de Araújo Gomes
Marcelo Adilson Tavarone Torresi
Paulo H. B. Rodrigues Costa

Candidato Suplente
Carlos Emílio Flesch
Fábio Cornibert
Luciana M. Silvestrini
Marcos Reinaldo Severino Peters
Thiago Souza Silva

Seguem, no Anexo IV abaixo, as informações dos itens 12.5 a 12.10 do conteúdo do
Formulário de Referência relativas aos membros indicados pelos acionistas para compor o
Conselho Fiscal.
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4.6 Fixação da remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal da Companhia
para o exercício social de 2016.
Conforme previsto no art. 152 da Lei das S.A., a fixação da remuneração anual dos
administradores é de competência da Assembleia Geral.
O art. 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.
A proposta de remuneração dos administradores para o exercício de 2016 totaliza
R$14.727.739,65 (quatorze milhões, setecentos e vinte e sete mil, setecentos e trinta e
nove reais e sessenta cinco centavos) e a proposta de remuneração do Conselho Fiscal
para o exercício de 2016 totaliza R$861.000,00 (oitocentos e sessenta e um mil reais).
A Companhia apresenta as informações constantes do item 13 do Formulário de Referência
no Anexo V ao presente Manual.
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ANEXO I

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 Companhia, que contemplam um panorama
sobre o desempenho do mercado global para cada um dos exercícios encerrados em 2015,
2014 e 2013 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, oriunda da contratação de novas
linhas de financiamento mais eficientes e inéditas, devido ao desenvolvimento de
relacionamentos com novas instituições financeiras. Ao longo de 2015, a Paranapanema
concentrou seus esforços no aprimoramento da qualidade de seu endividamento, redução
do custo de captação em Reais e alongamento do perfil das dívidas, sendo este
demonstrado pela variação do Endividamento de Longo Prazo que representava 44% do
Endividamento Total em 2014 e aumentou sua proporção para 51% em 2015.
Em 2015, a Companhia consumiu R$449,9 milhões de caixa nas Atividades Operacionais,
resultando em Fluxo de Caixa Livre negativo de R$706,3 milhões, quando em 2014 o
montante foi positivo de R$604,5 milhões. Estes resultados foram impactados pelo aumento
da cotação do cobre (LME) em Reais e pela maior necessidade de investimentos da
Companhia em ativos fixos, como a aquisição, recuperação e modernização e melhorias e
automações em seus sistemas de informação, como parte da estratégia de recuperação e
atualização de seus parques industriais.
Apesar do ambiente macroeconômico desfavorável, o EBITDA Ajustado ficou estável em
comparação com 2014, atingindo R$360,2 milhões, com Margem Bruta de 7,7%, como
consequência da estratégia de direcionamento de vendas para o mercado externo no intuito
de compensar a desaceleração no mercado doméstico, principalmente em Produtos de
Cobre, que teve seu volume de vendas reduzido em 12%, impactando as margens, já que
são produtos de maior valor agregado.
A relação dívida líquida/EBITDA Ajustado atingiu 2,85 vezes em 2015, crescimento de 2,08
p.p. em relação aos 0,77 vezes apresentados em 2014, em função da variação do
Endividamento Total, que cresceu 51% em Reais devido à desvalorização cambial,
considerando que 84% do Endividamento da Companhia é denominado em dólares.
O quadro abaixo mostra a evolução da dívida (caixa) líquida dos três últimos anos:
em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma
Curto Prazo
Longo Prazo

2013
519.486
598.613

2014
749.123
583.960

2015
964.655
986.749
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Instrumentos Financeiros Derivativos
Endividamento Total
Caixa e Equivalentes de Caixa
Aplicações Financeiras
Instrumentos Financeiros Derivativos
Disponibilidades
Endividamento Líquido
EBITDA Ajustado LTM
Dívida Líquida/EBITDA Ajustado

82.102 123.497 245.644
1.200.201 1.456.580 2.197.048
79.517 276.872 253.713
375.170 771.005 405.690
28.859 134.560 510.797
483.546 1.182.437 1.170.200
716.655
332.369
2,16x

274.143 1.026.848
358.327 360.159
0,77x
2,85x

O Endividamento Total no encerramento de 2015 atingiu R$2,2 bilhões, crescimento de
51% em comparação a 2014 em função, principalmente, da variação cambial sobre o
endividamento da Companhia conforme mencionado anteriormente.
As Disponibilidades, que englobam Caixa, Aplicações Financeiras e Instrumentos
Financeiros Derivativos, atingiram R$1,2 bilhão no encerramento de 2015, praticamente
estável em relação a 2014, sendo influenciadas principalmente pela variação de
Instrumentos Financeiros Derivativos afetados pela variação do cobre (LME) e dólar no
período. Os recursos financeiros da Companhia são mantidos em investimentos de baixo
risco como certificados de depósitos bancários e debêntures compromissadas, com
remuneração média de 101,03% do CDI.
O índice Dívida Líquida/EBITDA Ajustado, utilizado para fins de covenants em alguns
contratos de financiamentos, atingiu 2,85x, abaixo do limite de 3,5x, em função da variação
do Endividamento Total em Reais.
Somando-se esses fatores, o Endividamento Líquido da Companhia, considerando
derivativos embutidos, foi de R$1,0 bilhão em 31 de dezembro de 2015, comparado com
R$274,1 milhões no final do ano anterior e R$716,7 milhões ao final de 2013.
No encerramento de 2014, o Endividamento Total 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.
O montante total de empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2013 somou
R$1.118,1 milhões contra R$805,2 milhões no ano anterior, um aumento de 38,9% em
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função da apreciação do Dólar frente ao Real de 15% ao final de 2013, a maior necessidade
de capital de giro para sustentar o aumento na capacidade produtiva, e o acréscimo de
financiamentos de longo prazo para financiar o programa de investimentos da Companhia.
Em relação ao aumento do endividamento de longo prazo, faz parte da estratégia financeira
da Companhia o alongamento do prazo e a redução de seus financiamentos com
fornecedores; desta forma, houve a melhora no prazo médio e do serviço de dívida.
Consoante com essa estratégia, em 2013 a Companhia contratou com êxito R$330 milhões
em transações comerciais de prazos mais longos.
As disponibilidades financeiras, que englobam caixas e bancos, cambiais recebidas e
aplicações financeiras, reduziram 28,4%, passando de R$634,7 milhões em 2012 para
R$454,7 milhões em 2013, devido à utilização de recursos na expansão das operações e
em investimentos. 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 101,35% do CDI.
Adicionalmente, o saldo líquido de instrumentos financeiros derivativos em 2013, incluindo
derivativos embutidos, a pagar era de R$53,2 milhões, comparado com um saldo a receber
de R$14,3 milhões em 2012. Destacamos que a Paranapanema está em fase de
implantação da metodologia de contabilidade de hedge, com efeitos apenas parciais no
resultado de 2013, e que quando integralmente implementada reduzirá a volatilidade do
resultado e simplificará a análise dos resultados reportados pela Companhia.
Somando-se esses fatores, o endividamento líquido da Companhia com derivativos
embutidos era de R$716,7 milhões em 31 de dezembro de 2013, comparado com R$156,1
milhões no final do ano anterior.
b. estrutura de capital
2013
2014
2015
em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma
Endividamento Total (CP+LP)
1.118.099 1.333.083 1.951.404
% estrutura de capital
45%
53%
85%
Patrimônio Líquido
1.377.441 1.204.232 344.476
% estrutura de capital
55%
47%
15%
A Companhia apresentou no encerramento de 2015, uma estrutura de capital composta de
85% de capital de terceiros (Endividamento) e 15% de capital próprio (Patrimônio Líquido).
Esta estrutura evoluiu nos últimos 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 redução do capital alocado nas operações 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.
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Em um cenário de contração de crédito e aumento das taxas de juros, conseguimos
aprimorar a qualidade de nosso Endividamento e reduzir nosso custo de captação em
Reais. O Endividamento de Longo Prazo, que representava 44% do Endividamento Total
em 2014, aumentou sua proporção para 51%, contribuindo para o objetivo de alongamento
do perfil de dívidas da Companhia.
A Companhia registrou Receita Líquida de R$5,4 bilhões em 2015, aumento de 14% em
relação ao ano anterior. Como consequência desta expansão, o EBITDA da Companhia
cresceu 9%, totalizando R$265,7 milhões, e o EBITDA Ajustado somou R$360,2 milhões,
com Margem EBITDA Ajustado de 6,7%. Mesmo em um cenário macroeconômico
desafiador, a Companhia entregou resultados robustos, demonstrando uma posição
financeira saudável e liquidez confortável.
A Companhia acompanha trimestralmente seus índices de endividamento e no
encerramento de 2015, a relação dívida líquida/EBITDA ajustado de 2,85 vezes continuou
abaixo do limite de 3,50 vezes para fins de covenants. Em 31 de dezembro de 2014, este
mesmo índice era de 0,77 vezes e em 31 de dezembro de 2013, este mesmo índice era de
2,16 vezes.
d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes utilizadas
A necessidade de recuperação e modernização dos parques industriais da Companhia,
principalmente em função do incêndio na planta de Cast&Roll e deterioração acelerada do
parque industrial de Dias d’Ávila, é suportada por recursos de terceiros, por meio de linhas
especiais de financiamento junto a instituições financeiras, bancos de fomento e bancos de
desenvolvimento. O Endividamento da Companhia totalizou R$2,0 bilhões em 31 de
dezembro de 2015, aumento de 46% em relação ao ano anterior, em função,
principalmente, da variação cambial sobre as linhas de crédito em moeda estrangeira (cerca
de 84%). A abertura dos montantes e custos por linha de captação da Companhia está
disponível no item 10.1.f. deste Formulário de Referência.
O Capital de Giro aplicado à operação em 2015 foi reduzido em R$206,2 milhões, queda de
87% em comparação com 2014. O menor montante de capital alocado nas operações foi
resultado principalmente do crescimento da conta Fornecedores (+15%), aliado ao
crescimento de Adiantamento de Clientes (+137%). A Companhia 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 (e.g. concentrado de
cobre). Por essa razão, a conta Fornecedores apresentou crescimento de 15% ou R$274,2
milhões e a conta Adiantamento de Clientes, outra conta que contribui para o financiamento
do capital de giro, cresceu 137% ou R$153,2 milhões, fruto de políticas comerciais mais
agressivas. 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.
e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Devido à continuidade de um cenário macroeconômico desafiador, a Companhia dispensará
atenção especial à gestão da liquidez, utilizando ferramentas necessárias para gestão de
caixa, alongamento dos passivos bancários disponíveis, redução dos itens de capital de giro
e venda de ativos não operacionais. É importante reforçar que, mesmo com a continuidade
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de um cenário de contração de crédito, a Companhia continuará focando no aprimoramento
da qualidade de seu endividamento, na redução dos custos de captação e no alongamento
do perfil das dívidas. A Companhia manterá seus esforços em desenvolver relacionamentos
com novas instituições financeiras, captando linhas mais eficientes e inovadoras. De
qualquer modo, a Companhia 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 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 2015, 2014 e 2013 estão demonstrados na tabela a seguir:

a)

Captados a curto prazo (BRL)
Financiamentos de Comércio Exterior
Conta Garantida
Total

b)

2015
607.965

Financiamentos de Importação

2013
426.143

1

-

-

607.966

542.934

426.143

Captados a longo prazo
Contratados no Mercado Externo (BRL)

2014
542.934

Passivo Circulante
2015
12.344

2014
8.109

Passivo Não Circulante
2013
12.067

38.081

2014
33.597

2013
50.244

Pré-pagamento de exportação -PPE

274.065

135.133

35.477

707.745

265.620

231.895

Total

286.409

143.242

47.544

745.826

299.217

282.139

Passivo Circulante
Contratados no Mercado Interno (BRL)

2015

2014

Passivo Não Circulante
2013

2015

2014

2013

Financiamento de Projetos

18.708

12.926

6.074

39.390

43.922

40.127

Banco do Nordeste do Brasil - FNE

48.273

48.206

22.570

131.533

168.321

202.597

3.299

1.815

17.155

70.000

72.500

73.750

70.280

62.947

45.799

240.923

284.743

316.474

Nota de crédito de exportação - NCE
Total

c)

2015

Total de Em préstim os e Financiam entos (BRL)
Total

2015
1.951.404

2014
1.333.083

2013
1.118.099

Passivo Circulante (a+b)

964.655

749.123

519.486

Passivo Não Circulante (b)

986.749

583.960

598.613

As parcelas de longo prazo em 31 de dezembro de 2015 tem o seguinte vencimento (BRL):
2017.................................................................

635.990

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

296.191

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

47.653

2020.................................................................

1.891

2021.................................................................

1.884

2022.................................................................

1.884

2023.................................................................

1.256
986.749
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CURTO PRAZO
Modalidade
ACC

BNDES Automático
FINAME-PSI

FINEM
Finimp
FNE
NCE
PPE

LONGO PRAZO
Modalidade
BNDES Automático
FINAME-PSI

FINEM
Finimp
FNE
NCE
PPE

Contraparte
Indexador Tx Média Ponderada EM MR$
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. FIXA
2,3
104.880
BANCO DE LA NACION ARGENTINAFIXA
2,2
8.604
BANCO DO BRASIL S.A.
FIXA
2,2
78.970
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FIXA
2,1
247.240
ING BANK N.V.
FIXA
2,5
79.470
SCOTIABANK
FIXA
2,6
87.324
BANCO SAFRA S.A.
CESTA - MOEDAS
1,5
703
BANCO SAFRA S.A.
TJLP
2,8
1.680
BANCO ABC BRASIL S.A.
FIXA
3,9
2.939
BANCO SAFRA S.A.
FIXA
6,5
4.730
BANCO SAFRA S.A.
TJLP
0,2
410
CESTA - MOEDAS
2,5
5.864
BANCO SAFRA S.A.
BANCO SAFRA S.A.
TJLP
1,2
2.973
HSBC BANK BRASIL S.A.
LIBOR 6M
1,7
13.231
BANCO DO NORDESTE DO BRASILFIXA
S.A.
9,7
48.273
BANCO BRADESCO S.A.
FIXA
8,0
783
BANCO VOTORANTIM S.A.
FIXA
8,0
2.516
BANCO BRADESCO S.A.
LIBOR 3M
3,5
65.861
BANCO DO BRASIL S.A.
LIBOR 3M
3,5
65.861
CARGILL
LIBOR 3M
4,3
76.482
ING BANK N.V.
LIBOR 3M
3,5
65.861
TOTAL
964.655

Contraparte
Indexador Tx Média Ponderada EM MR$
BANCO SAFRA S.A.
CESTA - MOEDAS
1,5
1.923
BANCO SAFRA S.A.
TJLP
2,8
2.340
BANCO ABC BRASIL S.A.
FIXA
3,9
4.129
BANCO SAFRA S.A.
FIXA
6,5
6.163
BANCO SAFRA S.A.
TJLP
0,2
256
BANCO SAFRA S.A.
CESTA - MOEDAS
2,5
16.469
BANCO SAFRA S.A.
TJLP
1,2
7.519
HSBC BANK BRASIL S.A.
LIBOR 6M
1,7
38.672
BANCO DO NORDESTE DO BRASILFIXA
S.A.
9,7
131.533
BANCO BRADESCO S.A.
FIXA
8,0
70.000
BANCO BRADESCO S.A.
LIBOR 3M
3,5
65.080
BANCO DO BRASIL S.A.
LIBOR 3M
3,5
65.080
CARGILL
LIBOR 3M
4,3
512.505
ING BANK N.V.
LIBOR 3M
3,5
65.080
TOTAL
986.749
TOTAL GERAL

1.951.404

A Companhia utiliza predominantemente empréstimos e financiamentos internacionais
(“Trade Finance”) para financiar o seu capital de giro, isto devido à 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 do BNDES e BnB, 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.
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ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras
A Companhia mantém relações no curso normal dos seus negócios com instituições
financeiras nacionais e internacionais de grande porte, de acordo com práticas usuais do
mercado financeiro, 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.
Adicionalmente, considerando a totalidade do passivo circulante e não circulante da
Companhia, o montante de R$ 1.705,7 milhões, ou 34%, correspondia à obrigação de
natureza quirografária em 31 de dezembro de 2015, em comparação a R$ 1.022,0 milhões,
ou 27%, em 31 de dezembro de 2014 e R$ 830,8 milhões, ou 27%, em 31 de dezembro de
2013. Tais valores estão sujeitos à preferência das obrigações da Companhia que constam
como garantias reais, tais como FNE, BNDES, entre outros, que totalizavam, em 31 de
dezembro de 2015, R$ 387,8 milhões, ou 8%, da soma do passivo circulante e não
circulante da Companhia, em comparação ao montante de R$ 439,3 milhões, ou 12%, em
31 de dezembro de 2014 e R$ 433,1 milhões, ou 14%, em 31 de dezembro de 2013.
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 2015, os empréstimos e financiamentos captados a longo prazo,
denominados BNDES Automático, FINEM (BNDES), FINAME (BNDES), FNE (BNB) e
FINIMP, estão garantidos por bens do ativo imobilizado e/ou fiança bancária. O valor líquido
contábil destes ativos é de R$357,1 milhões, suficiente para a cobertura dos respectivos
empréstimos, sendo R$259,0 milhões de terrenos e instalações e R$98,1 milhões de
máquinas e equipamentos.
A Companhia possui empréstimos bancários (pré-pagamentos de exportação) no montante
de R$981,8 milhões em 31 de dezembro de 2015 (R$400,7 milhões em 31 de dezembro de
2014) que contemplam cláusulas restritivas sob a forma de obrigações de não fazer e/ou de
hipótese de vencimento antecipado, incluindo, dentre outras:
(i) cláusula pari passu;
(ii) cláusula de negative pledge: a Companhia se obriga a não criar nenhum ônus sobre os
seus ativos e/ou de suas subsidiárias, exceto pelos ônus permitidos no contrato, incluindo,
dentre outros: a) o ônus que recaia sobre os ativos da Companhia e/ou de suas subsidiárias
por prazo não superior ao de 90 (noventa) dias a contar da sua criação; e b) o ônus que
recaia sobre os ativos da Companhia e/ou de suas subsidiárias, para garantir qualquer outra
dívida, desde que não ultrapasse o montante de US$10,0 milhões (ou seu equivalente em
qualquer outra moeda) a qualquer momento;
(iii) limitação quanto à distribuição de dividendos acima do mínimo obrigatório, que no caso
da Companhia é de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado do
exercício, conforme previsto no art. 26 do seu Estatuto Social; e
(iv) limitação em caso de aquisição de controle: caso um investidor e/ou grupo de
investidores venha a adquirir ações do capital social votante da Companhia, suficientes para
que tal investidor ou grupo de investidores, individualmente (no caso de um investidor) ou
coletivamente (no caso de um grupo de investidores atuando em conjunto) venha a deter
mais de 50,0% das ações com direito a voto da Companhia.
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Os contratos de empréstimos bancários celebrados pela Companhia contêm cláusulas
restritivas (covenants financeiros) medidos trimestralmente pelo resultado acumulado do
último período de 12 meses, com base nos índices de dívida líquida dividida por EBITDA
Ajustado, que não pode ser superior a 3,5x; índice do ativo circulante dividido pelo passivo
circulante (Liquidez Corrente), que deve ser maior ou igual a 0,85; e o índice de 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 2015.
Adicionalmente, estes contratos incluem como principais eventos de inadimplência a
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. De acordo com os termos do contrato, esses empréstimos serão pagos
durante os próximos 3 anos.
g. limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados
A Companhia captou um financiamento de longo prazo, denominado FNE junto ao BNB, em
2012, no montante de R$240,0 milhões, do qual foi consumido 66% em 2012, 28% em 2013
e 6% em 2014, totalizando a utilização de 100% ao final do primeiro trimestre de 2014. Em
2014, a Companhia contratou um novo financiamento – FNE (BNB) – no montante de
R$121,0 milhões, do qual ao final de 2015 havia sido utilizado apenas 9% do montante
disponível.
h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2015 foram aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia em
reunião realizada em 11 de fevereiro de 2016 e o Relatório da Auditoria Independente foi
emitido na mesma data. 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.
Análise das demonstrações do resultado da Companhia nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 2014:
A tabela a seguir apresenta a demonstração de resultados da Companhia nos exercícios
sociais de 2015 e 2014.
[mil BRL]
Receita líquida
Mercado interno (MI)
Mercado externo (ME)

AV%

2015

AV%

AH%

4.734.359 100,0%
61%
2.869.077
37%
1.749.590

5.374.268
2.163.493
3.136.795

100%
40%
58%

14%
-25%
79%

2014
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Toll (MI)
Custo dos Produtos Vendidos
Lucro bruto
% sobre Receitas

115.693
(4.350.184)
384.175
8,1%

2%
73.980
-92% (4.963.053)
8%
411.215
7,7%

1%
-92%
8%

-36%
14%
7%
-0,4 p.p.

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

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

-1%
-1%
0%
0%
-3%

(39.070)
(85.042)
(7.003)
(22.841)
(113.866)

-1%
-2%
0%
0%
-2%

29%
22%
-47%
28%
-10%

126.596

3%

143.393

3%

13%

2,7%

2,7%

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

21.665
730.535
(708.870)

0%
28.074
15% 2.032.898
-15% (2.004.824)

1%
38%
-37%

30%
178%
183%

171.467

3%

16%

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

148.261

3%

3,1%
(24.380)
(1.940)
(22.440)
123.881
2,6%

0,0 p.p.

3,2%
-1%
0%
0%
3%

(36.681)
0
(36.681)
134.786
2,5%

0,1 p.p.
-1%
0%
-1%
3%

50%
n.a.
63%
9%
-0,1 p.p.

Receita Líquida
A Receita Líquida Total somou R$5,4 bilhões em 2015, 14% superior a 2014, em função de
maior volume de vendas (+6%) e da desvalorização do Real ao longo do ano (-42% no
câmbio médio). Do total de receitas, 41% foram oriundas do mercado interno, 1% de
transformação e 58% do mercado externo.
Em Cobre Primário, a Receita Líquida alcançou R$2,2 bilhões, 38% superior a 2014 em
função de maior volume de vendas (+49%), como também pela desvalorização do Real no
período. Do total de receitas deste segmento, 10% foram oriundas do mercado interno e
90% do mercado externo.
Em Produtos de Cobre, a Receita Líquida alcançou R$2,6 bilhões, 6% inferior a 2014,
consequência do menor volume de vendas no período (-12%), que foi parcialmente
compensado pela desvalorização do Real no período, já que nossas vendas foram
precificadas em dólar também no mercado interno. Do total de receitas deste segmento,
67% foram oriundas do mercado interno, 30% do mercado externo e 3% de transformação.
Em Co-produtos, a Receita Líquida somou R$578,6 milhões, 56% superior a 2014, também
em função da desvalorização do Real sobre as vendas de ácido sulfúrico e lama anódica,
ainda que o volume tenha apresentado queda de 10%. Do total de receitas deste segmento,
35% foram oriundas do mercado interno e 65% do mercado externo.
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CPV
O CPV de 2015 atingiu o montante de R$5,0 bilhões, avanço de 14% comparado a 2014 e
em linha com o crescimento da Receita Líquida (+14%) no mesmo período.
O Custo do Metal em Reais cresceu 14%, totalizando R$4,3 bilhões, impactado pelo
crescimento no Volume de Vendas (+6%), mas em proporção superior, devido à
desvalorização do Real ao longo de 2015 (câmbio médio de R$2,34 em 2014 para R$3,33
em 2015 (+42%)).
O Custo de Transformação apresentou crescimento de 13% em 2015, atingindo R$625,4
milhões, em função do crescimento do Volume de Vendas, da inflação no período (dissídios
salariais) e, principalmente, de custos associados aos processos de manutenção ao longo
de 2015. O Custo de Transformação por tonelada vendida cresceu 7% em comparação a
2014, crescimento inferior à inflação no período (10,7%).
Lucro Bruto
O Lucro Bruto atingiu R$411,2 milhões, aumento de 7% comparado a 2014. O crescimento
foi influenciado, principalmente, pelo crescimento da Receita Líquida, tendo como
consequência um melhor nível de prêmios comparado ao montante de prêmios de 2014
(+11%), devido ao câmbio.
A Margem Bruta apresentou queda de 0,4 p.p., resultando em 7,7% sobre a Receita Líquida
de 2015, devido a menor volume de vendas em Produtos de Cobre no mercado interno, que
possuem maior valor agregado.
Despesas Operacionais
As Despesas Totais atingiram R$267,8 milhões, crescimento de 4% em comparação com
2014. As Despesas Recorrentes cresceram 21%, ou R$30,6 milhões. As Despesas Não
Recorrentes apresentaram queda de 18%, ou R$20,3 milhões. As Despesas Operacionais
Totais por tonelada vendida tiveram redução de 2% (de R$0,97 mil para R$0,95 mil), e em
relação à Receita Líquida apresentaram queda de 0,4 p.p. (de 5,4% em 2014 para 5,0% em
2015).
As Despesas com Vendas apresentaram crescimento de 29%, atingindo o montante de
R$39,1 milhões, superior à variação da Receita Líquida (+14%), em função: i) da postura da
Companhia frente ao mercado interno em desaceleração, além do esforço de
desenvolvimento de novos clientes e mercados; e (ii) da reestruturação comercial ocorrida
durante 2015.
As Despesas Gerais e Administrativas e os Honorários da Administração atingiram, em
conjunto, R$92,0 milhões, apresentando crescimento de 11%, em linha com a inflação
observada no período.
A Participação dos Empregados apresentou crescimento de 28%, em função da provisão de
remuneração variável relativa ao programa de incentivo de longo prazo (ILP), implantado
em 2014.
As Outras Despesas Operacionais líquidas apresentaram queda de 10%, comparada à
redução de 18% nos Itens Não Recorrentes, devido principalmente à inexistência de
despesas relacionadas ao encerramento de Capuava e baixa contábil do Projeto Polônia
em 2015 versus 2014.
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Resultado Financeiro
O Resultado Financeiro Líquido de 2015 foi de R$28,1 milhões, crescimento de 30%
comparado ao resultado de 2014, em função principalmente do resultado de Operações de
Hedge.
As Receitas Financeiras tiveram queda de 8% e atingiram R$157,5 milhões, em função de
menor posição de caixa no período. As Despesas Financeiras cresceram 3% e atingiram
R$170,0 milhões, principalmente em função da depreciação do Real.
A Variação Cambial Líquida foi despesa de R$80,9 milhões contra receita de R$36,6
milhões em 2014, em função da variação cambial sobre fornecedores em moeda
estrangeira, efeito compensado pela variação cambial positiva sobre os recebíveis de
exportação e a venda de estoques de metal ainda marcados a câmbio histórico.
O resultado das Operações de Hedge em 2015 foi positivo em R$140,2 milhões contra
resultado negativo de R$69,7 milhões em 2014, e reflete o comportamento do preço dos
metais e do câmbio.
EBITDA Ajustado
Em função dos fatores acima mencionados, o EBITDA Ajustado atingiu R$360,2 milhões em
2015, crescimento de 1% em comparação com 2014. A Margem EBITDA Ajustado foi de
6,7% versus 7,6% em 2014, queda de 0,9 p.p..
Lucro Líquido
O Resultado Líquido do exercício de 2015 foi de R$134,8 milhões, crescimento de 9% sobre
o lucro apresentado no exercício de 2014. Esse crescimento é decorrente de maior
Resultado antes de Impostos, impactado por maior Lucro Bruto e pela melhora no
Resultado Financeiro Líquido.
Análise do balanço patrimonial da Companhia em 31 de dezembro de 2015 e 2014:
A seguir, a análise das principais contas do balanço patrimonial da Companhia em 31 de
dezembro de 2015 e 2014.
[mil BRL]
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Estoques
Impostos e tributos a recuperar
Despesas antecipadas
Instrumentos financeiros derivativos
Outros Ativos Circulantes
Não Circulante
Aplicações financeiras a valor justo
Contas a receber
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Impostos e contribuições a recuperar
Depósitos judiciais
Bens destinados à venda

2014 AV%
4.964.224 100%
3.097.096 62%
6%
276.872
699.532 14%
9%
463.778
1.370.249 28%
3%
136.349
0%
4.493
3%
134.560
0%
11.263
1.867.128 38%
1%
71.473
0%
2.297
2%
87.401
5%
234.313
1%
48.182
0%
14.670

2015
5.306.234
3.453.792
253.713
377.065
604.770
1.495.760
194.087
7.013
510.797
10.587
1.852.442
28.625
2.754
50.721
130.821
47.314
110.209

AV%
100%
65%
5%
7%
11%
28%
4%
0%
10%
0%
35%
1%
0%
1%
2%
1%
2%

AH%
7%
12%
-8%
-46%
30%
9%
42%
56%
280%
-6%
-1%
-60%
20%
-42%
-44%
-2%
651%
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Outros ativos não circulantes
Despesas Antecipadas
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Passivo
Circulante
Fornecedores nacionais
Fornecedores estrangeiros
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a recolher
Empréstimos e financiamentos
Dividendos a pagar
Instrumentos financeiros derivativos
Outras contas a pagar
Adiantamento de clientes
Não Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Provisão para contingências
Outras contas a pagar
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de reavaliação
Reservas de lucros
Lucros (prejuízos) acumulados
Ajuste de avaliação patrimonial
Total Passivo + Patrimônio Líquido

2%
78.496
0%
0
0%
10.548
1.314.758 26%
0%
4.990
3.759.992 100%
2.979.542 79%
3%
99.873
1.756.078 47%
1%
45.192
0%
18.451
749.123 20%
0%
0
3%
123.497
2%
75.495
3%
111.833
780.450 21%
0%
2.547
583.960 16%
5%
193.668
0%
275
1.204.232 100%
1.382.990 115%
37.005
3%
247.817 21%
1%
14.294
(96.961) -8%
(380.913) -32%
4.964.224 100%

113.908
12.030
646
1.346.599
8.815
4.961.758
3.797.334
135.060
1.997.650
51.657
11.711
964.655
24.186
245.644
101.732
265.039
1.164.424
0
986.749
176.923
752
344.476
1.382.990

2%
0%
0%
25%
0%
100%
77%
3%
40%
1%
0%
19%
0%
5%
2%
5%
23%
0%
20%
4%
0%
100%
401%

45%
n.a.
-94%
2%
77%
32%
27%
35%
14%
14%
-37%
29%
n.a.
99%
35%
137%
49%
n.a.
69%
-9%
173%
-71%
0%

0% -102%
(741)
68%
-5%
235.849
23% 443%
77.650
0%
n.a.
0
(1.351.272) -392% 255%
5.306.234 100%
7%

Ativo Circulante
O Ativo Circulante totalizou R$3,5 bilhões em 31 de dezembro de 2015, aumento de 12%
em relação aos R$3,1 bilhões de 31 de dezembro de 2014, com resultado dos efeitos
detalhados abaixo.
Caixa e Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras
O Caixa e Equivalentes de Caixa apresentou queda de 8% em 2015, fechando o ano com
R$253,7 milhões, contra R$276,9 milhões em 2014. As Aplicações Financeiras reduziram
46%, totalizando R$377,1 milhões em 31 de dezembro de 2015 contra R$699,5 milhões em
31 de dezembro de 2014. Estas aplicações são de baixo risco, em instituições financeiras
de primeira linha, com remuneração média de 101,03% do CDI em 31 de dezembro de
2015 (101,12% em 31 de dezembro 2014), mensuradas ao valor justo.
A redução do Caixa e Equivalentes de Caixa decorreu da combinação da i) variação dos
ativos e passivos operacionais, resultado do aumento da cotação do cobre (LME) em Reais
e, em especial, do crescimento de Instrumentos Financeiros Derivativos, com a liquidação
intermediária de contratos de derivativos vencidos no período, porém recontratados
(“rolados”) para períodos futuros, cujo efeito no resultado da liquidação final dependerá do
câmbio desses períodos; e ii) investimentos destinados ao imobilizado e intangível.
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A redução das Aplicações Financeiras decorreu da necessidade de recomposição de Caixa
e Equivalentes de Caixa, onde R$365,3 milhões foram transferidos de Aplicações
Financeiras para Caixa e Equivalentes de Caixa.
Contas a Receber de Clientes
As Contas a Receber totalizaram R$604,8 milhões em 31 de dezembro de 2015, valor 30%
superior aos R$463,8 milhões registrados no fim do ano anterior, devido principalmente ao
crescimento de vendas para o mercado externo.
Estoques
Em 31 de dezembro de 2015, os Estoques tiveram crescimento de 9%, passando de R$1,4
bilhão em 2014 para R$1,5 bilhão em 2015, em função do crescimento da cotação do cobre
(LME) em Reais.
Ativo Não Circulante
O Ativo Não Circulante totalizou R$1,9 bilhão em 31 de dezembro de 2015, praticamente
estável em relação a 31 de dezembro de 2014.
Imobilizado
Em 31 de dezembro de 2015, o Imobilizado totalizou R$1,3 bilhão, crescimento de 2% em
relação a 31 de dezembro de 2015, devido principalmente à aquisição, recuperação e
modernização de ativos fixos.
Passivo Circulante
O Passivo Circulante em 31 de dezembro de 2015 totalizou R$3,8 bilhões, 27% acima dos
R$3,0 bilhões de 31 de dezembro de 2014, face ao aumento na conta de Fornecedores e
também em Empréstimos e Financiamentos. O Passivo Circulante responde por 77% do
Passivo Total no final de 2015, contra 79% no final de 2014.
Fornecedores
Fornecedores locais e estrangeiros totalizaram R$2,1 bilhões em 31 de dezembro de 2015,
15% acima do R$1,9 bilhão registrado no final do ano anterior, resultado da depreciação do
Real.
Empréstimos e Financiamentos
A conta Empréstimos e Financiamentos na linha de curto prazo, em 31 de dezembro de
2015, atingiu R$964,7 milhões, aumento de 29% sobre o saldo de R$749,1 milhões ao final
do ano anterior, em função principalmente do reconhecimento da variação cambial sobre o
Endividamento da Companhia (84% em dólares).
Impostos e Contribuições a Recolher
A rubrica Impostos e Contribuições a Recolher totalizou R$11,7 milhões em 31 de
dezembro de 2015, queda de 37%, contra um saldo de R$18,5 milhões no final do ano
anterior, devido ao menor recolhimento de ICMS por conta da maior concentração de
vendas no mercado externo, ocorridas principalmente nos últimos trimestres de 2015.
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Passivo Não Circulante
O Passivo Não Circulante teve crescimento de 49%, atingindo R$1,2 bilhão ao final de
2015, face aumento na conta Empréstimos e Financiamentos. O Passivo Não Circulante em
31 de dezembro de 2015 representou 23% do Passivo Total, comparado com 21% em
2014.
A conta empréstimos e financiamentos, em 31 de dezembro de 2015, na linha de curto
prazo, atingiram R$964,7 milhões, aumento de 29% sobre o saldo de R$749,1 milhões ao
final do ano anterior. Os empréstimos e financiamentos de longo prazo atingiram R$986,7
milhões, representando um aumento de 69% sobre o saldo de R$584,0 milhões ao final de
2014. O endividamento total da Companhia cresceu 46%, quando comparado com 2014,
principalmente em função da variação cambial sobre o endividamento da Companhia (84%
em dólares).
Mais detalhes sobre os empréstimos e financiamentos estão disponíveis no item 10.1.f.
Provisão para Contingências
As Provisões para Contingências reduziram 9%, atingindo R$176,9 milhões em 31 de
dezembro de 2015 contra R$193,7 milhões no final do ano anterior, devido à redução de
86% nas contingências cíveis, sendo essa variação, decorrente da reclassificação de risco,
de provável para possível, dos processos de contencioso cíveis e redução de 4% referentes
às contingências trabalhistas.
Patrimônio Líquido
A Companhia encerrou 2015 com Patrimônio Líquido de R$344,5 milhões, 71% menor que
o R$1,2 bilhão registrado no final de 2014, em função principalmente da conta Ajustes de
Avaliação Patrimonial no montante de R$1,4 bilhão, fruto da contabilidade de hedge.
Análise do fluxo de caixa da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2015 e 2014
[mil BRL]
Fluxo de caixa das atividades operacionais
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

2014
673.139
148.261

2015
(449.881)
171.467

AH%
-167%
16%

31.292
120.901
41.988
(4.246)
1.619
(60.002)
1.896

9.637
122.332
28.535
13.915
(8.616)
(542.176)
1.189

-69%
1%
-32%
-428%
-632%
804%
-37%

142.356

(157.843)

4.860

(125.385)

(32.360)
(737)
11.798
(115.038)
(11.852)
(52.299)

45.754
(2.520)
1.015
(544.306)
(243)
(35.074)

-211%
2680%
-241%
242%
-91%
373%
-98%
-33%
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Fornecedores
Imposto de renda e contribuição social corrente
Impostos a pagar
Adições e baixas em depósitos judiciais
Salários e encargos sociais
Instrumentos financeiros derivativos
Outros passivos
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aplicações financeiras
Adições ao imobilizado e intangível

282.490
(6.731)
(385)
(27.942)
(4.999)
41.395
160.874
(464.508)
(395.835)
(68.673)

Fluxo de caixa de atividades de financiamento

(11.276)

Captação (pagamento) de empréstimos e financiamentos

(11.130)

Amortizações 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

(146)
197.355
79.517
276.872

12%
315.926
n.a.
(6.263) 1527%
62%
(45.280)
6.465 -229%
12%
122.147
179.443 -211%
108.900 -123%
365.315 -192%
(256.415) 273%
317.822
2919%
1.733.761 15677
%
n.a.
(1.415.939)
n.a.
(23.159) -112%
276.872 248%
253.713
-8%

A Companhia consumiu R$449,9 milhões de caixa nas Atividades Operacionais em 2015,
em função da variação dos ativos e passivos operacionais, resultado do aumento da
cotação do cobre (LME) em Reais e, em especial, do crescimento de Instrumentos
Financeiros Derivativos, com a liquidação intermediária de contratos de derivativos vencidos
no período, porém recontratados (“rolados”) para períodos futuros, cujo efeito no resultado
da liquidação final dependerá do câmbio desses períodos.
Em relação às Atividades de Investimentos, foram gerados R$108,9 milhões, sendo a maior
parte destes recursos, R$365,3 milhões, oriundos de Aplicações Financeiras, e o restante,
R$256,4 milhões, aplicados em adições ao Imobilizado e Intangível.
Em relação às Atividades de Financiamentos, durante 2015 foram gerados R$317,8 milhões
relativos a novas contratações de financiamentos, já líquidos de amortização e juros de
financiamentos.
Análise das demonstrações do resultado da Companhia nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2014 e 2013:
A tabela abaixo 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

2013
5.548.621
3.323.739
2.224.882
0
(5.153.751)
394.870
7,1%
(32.915)
(85.122)
(14.521)

2014

AV %

AH %

100% 4.734.359
60% 2.869.077
40% 1.749.590
0%
115.693
-93% (4.350.184)
384.175
7%
8,1%

100%
61%
37%
2%
-92%
8%

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

(30.182)
(69.956)
(13.146)

-1%
-1%
0%

-8%
-18%
-9%

AV %

-1%
-2%
0%
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Participação dos empregados
Outras operacionais, líquidas
Resultado
antes
do
resultado
financeiro e dos tributos
% sobre Receitas

(11.624)
(90.545)

0%
-2%

(17.903)
(126.392)

0%
-3%

54%
40%

160.143

3%

126.596

3%

-21%

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

(163.408)
641.055
(804.463)

-3%
12%
-14%

21.665
730.535
(708.870)

0%
15%
-15%

n.a.
14%
-12%

(3.265)

0%

148.261

3%

-4641%

-1%
0%
0%
3%

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

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

2,9%

2,7%

-0,1%
9.170
(7.997)
17.167
5.905
0,1%

3,1%
0%
0%
0%
0%

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

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 (Projeto Paranapanema 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.
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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.
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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.
Nas Operações de Hedge, o resultado foi despesa de R$69,7 milhões versus receita de
R$7,0 milhões em 2013, e reflete o comportamento do preço dos metais e do câmbio.
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 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.
Análise do balanço patrimonial da Companhia em 31 de dezembro de 2014 e 2013:
A seguir, a análise das principais contas do balanço patrimonial da Companhia em 31 de
dezembro de 2014 e 2013.
[mil BRL]
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
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

2013 AV%
2014 AV%
4.434.969 100% 4.964.224 100%
2.608.119 59% 3.111.766 63%
2%
6%
79.517
276.872
7%
310.668
699.532 14%
9%
603.738 14%
463.778
1.375.109 31% 1.370.249 28%
4%
3%
184.360
136.349
0%
0%
3.756
4.493
1%
3%
28.859
134.560
0%
0%
2.818
14.670
0%
0%
19.294
11.263
1.826.850 41% 1.852.458 37%
1%
1%
64.502
71.473
0%
0%
2.242
2.297
3%
2%
111.108
87.401
3%
5%
151.288
234.313
1%
1%
60.428
48.182
0%
2%
17.497
78.496
0%
0%
10.548
10.548
1.404.798 32% 1.314.758 26%
0%
0%
4.439
4.990
3.057.528 100% 3.759.992 100%
2.271.715 74% 2.979.542 79%
3%
3%
86.406
99.873
1.482.599 48% 1.756.078 47%

AH%
12%
19%
248%
125%
-23%
0%
-26%
20%
366%
421%
-42%
1%
11%
2%
-21%
55%
-20%
349%
0%
-6%
12%
23%
31%
16%
18%
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Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a recolher
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos
Outras contas a pagar
Não Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Provisão para contingências
Outras contas a pagar
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de reavaliação
Reservas de lucros
Lucros (prejuízos) acumulados
Ajuste de avaliação patrimonial
Total Passivo + Patrimônio Líquido

50.191
24.330
519.486
82.102
26.601
785.813
6.740
598.613
179.622
838
1.377.441
1.382.990
26.819
261.884
14.294
(224.721)
(83.825)
4.434.969

2%
1%
17%
3%
1%
26%
0%
20%
6%
0%
100%
100%
2%
19%
1%
-16%
-6%
100%

45.192
18.451
749.123
123.497
187.328
780.450
2.547
583.960
193.668
275
1.204.232
1.382.990
26.452
247.817
14.294
(86.408)
(380.913)
4.964.224

1% -10%
0% -24%
20% 44%
3% 50%
5% 604%
21%
-1%
0% -62%
16%
-2%
5%
8%
0% -67%
100% -13%
115%
0%
2%
-1%
21%
-5%
1%
0%
-7% -62%
-32% 354%
100% 12%

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 e Equivalentes de 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 e Equivalentes de Caixa cresceu devido à 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.
Já as Aplicações Financeiras cresceram devido ao excedente de caixa que foi destinado a
investimentos em instituições financeiras.
Contas a Receber de Clientes
As Contas a Receber 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).
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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.
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).
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. A variação de R$5,8 refere-se principalmente ao Imposto de Renda
Corrente apurando a maior no exercício de 2013 em relação a 2014
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
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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 da
conta Ajustes de Avaliação Patrimonial no montante de R$380,9 milhões.
Análise do fluxo de caixa da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2014 e 2013
[mil BRL]
Fluxo de caixa das atividades operacionais
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
Variação participação minoritários
Instrumentos financeiros derivativos
Outros passivos
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aplicações financeiras
Recursos obtidos na incorporação de controladas
Adições ao imobilizado e intangível
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

2013
(361.447)
(3.265)

2014
673.139
148.261

AH%
n.a.
n.a.

1.112
105.173
67.844
5.376
12.589
6.271
2.931

31.292
120.901
41.988
(4.246)
1.619
(60.002)
1.896

2714%
15%
-38%
n.a.
-87%
n.a.
-35%

(161.668)
(44.885)
(181.791)
1.785
(10.136)
(9.380)
(2.098)
(4.497)
(172.506)
3.257
(20.861)
4.062
32.946
6.294
(54.414)
64.097
(120.266)
1.755
299.849
299.849
(116.012)
195.529
79.517

142.356
4.860
(32.360)
(737)
11.798
(115.038)
(11.852)
(52.299)
282.490
(6.731)
(385)
(27.942)
(4.999)
41.395
160.874
(464.508)
(395.835)
(68.673)
(11.276)
(11.130)
(146)
197.355
79.517
276.872

n.a.
n.a.
-82%
n.a.
n.a.
1126%
465%
1063%
n.a.
n.a.
n.a.
34%
n.a.
n.a.
26%
2456%
754%
n.a.
n.a.
-43%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
-59%
248%

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.
Os recursos utilizados nas Atividades de Investimentos foram de R$464,5 milhões, sendo a
maior parte, R$395,8 milhões, em Aplicações Financeiras, e o restante, R$68,7 milhões, em
adições ao Imobilizado e Intangível.
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Os recursos utilizados nas Atividades Financeiras foram de R$11,3 milhões relativos a
amortização e juros de financiamentos, já líquidos de novas contratações.
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 Companhia.
a. resultados das operações do emissor, em especial:
i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita
Algumas das principais variáveis para a análise da receita da Companhia 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 no item “b” abaixo.
A Política de Gestão de Risco de Mercado, introduzida pela Companhia em agosto de 2009
e revisada em dezembro de 2013, tem como objetivo minimizar a exposição a riscos de
mercado como 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
2015
Em 15 de junho de 2015, comunicamos ao mercado a aceleração do programa de
manutenção industrial de nossas operações. A primeira etapa, que totalizou 100 horas de
manutenção programada para recuperação do smelter, foi concluída ao longo do mês de
junho. Já a segunda etapa, englobando cerca de 300 horas para a interligação da nova
UAS – Unidade de Ácido Sulfúrico, teve início em 15 de outubro e foi concluída no final
desse mês. Com a conclusão desta segunda etapa, evoluímos no objetivo de termos um
parque industrial mais moderno, eficiente e seguro, que nos permitirá alcançar maiores
níveis de produção. Porém, os períodos de manutenção impactaram o volume de produção
da Companhia, e consequentemente, o volume de vendas, afetando o resultado
operacional.
Em adição, em fevereiro de 2015, a fundição do Cast&Roll (tubos sem costura), na planta
de Utinga – Santo André (SP), foi afetada por um incêndio que comprometeu a produção
deste produto por cerca de 3 meses. A finalização das obras de reparo da primeira linha era
esperada para julho de 2015 e, da segunda linha, para agosto de 2015. Entretanto, em
função de um trabalho de engenharia e sourcing local, os reparos foram antecipados e a
produção da fundição recomeçou em junho, retomando 100% da produção da planta de
Cast&Roll em julho.
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Durante 2015, os resultados da Companhia foram afetados por itens não recorrentes como
(i) provisões contábeis no montante de R$59,3 milhões relacionadas às contingências nas
áreas civil, trabalhista e tributária e indenizações diversas; e (ii) outras não operacionais no
montante de R$35,9 milhões, decorrentes, principalmente, da ociosidade relacionada às
interrupções não programadas ocorridas em 2015, totalizando R$19,5 milhões.
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
recorrente; e (iii) fechamento parcial da unidade de Capuava em R$60,5 milhões, também
não recorrente.
2013
A Companhia encerrou 2013, na avaliação dos Diretores, como o maior produtor não
integrado de cobre refinado do Brasil, cuja produção representa 57% do consumo
doméstico. Era 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 opera 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 em alguns segmentos importantes da cadeia
produtiva que utilizam cobre. 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$5,5 bilhões em 2013, um
aumento de 37,8% sobre a receita líquida de R$4,0 bilhões 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%, passando para R$3,3 bilhões, 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$2,2 bilhões, 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.
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b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio,
inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
Setor de Cobre
O consumo de cobre refinado no mundo vem crescendo a uma taxa anual composta
(CAGR) de 3,5%1, impulsionado principalmente pelo crescimento da demanda chinesa
desde 2002. No entanto, os números mais recentes não têm sido tão favoráveis ao cobre.
Em 2015, o preço do cobre contabilizou queda de 26% no ano, sendo negociado a
US$4.705/ton ao final de dezembro. Ao longo dos últimos cinco anos, o preço tem caído
regularmente, perdendo 56% desde o pico de US$10.148/ton em 20112.
Esse cenário é influenciado essencialmente pela China, que representa 44% da demanda
global de cobre refinado. Como o crescimento da demanda na China desacelerou nos
últimos anos, e com o metal ainda em excesso de oferta, o preço dessa commodity acabou
sendo pressionado.
Ainda assim, os especialistas consideram o cobre uma commodity resiliente. Alguns
analistas de mercado apontam que a demanda da China ainda está crescendo em termos
absolutos e esperam que os preços mais baixos eventualmente acabem com o excesso de
oferta, o que seria positivo para os preços. Cerca de 20% das minas do mundo não são
viáveis com os preços do cobre nesses níveis, portanto, o cenário atual não é favorável
para as operações de alto custo.
Em adição, a WoodMackenzie espera uma leve melhora no crescimento da demanda por
cobre refinado em 2016 comparado a 2015, com crescimento de 2,8% (comparado com
1,6% em 2015), ainda derivado do crescimento do consumo de cobre na China (3,4% em
2016 versus 3,0% em 2015).
É necessário mencionar também o impacto que o preço do petróleo em níveis tão baixos
tem no PIB Global e em sua atividade industrial. É esperado que, nos próximos seis meses,
a atividade industrial global sinta os efeitos positivos do consumo, decorrente da queda no
preço do petróleo, beneficiando também o consumo de cobre no mundo.
TC/RC3
Em janeiro de 2016, a mineradora norte americana Freeport McMoRan entrou em acordo
em relação às taxas de TC/RC para 2016 de US$97,35/t e 9,735US$ cents/lb de cobre
contido, com contrapartes que incluem Jiangxi Copper e Tongling Nonferrous4. O acordo
está em linha com o anúncio de acordo entre Antofagasta e Jiangxi Copper em dezembro
de 2015, e esses valores deverão ser considerados como benchmark, em 2016, para
precificação dos contratos de longo prazo da Companhia.
Apesar de as taxas de 2016 apresentarem, em dólares, queda de 9% em comparação com
2015, atingimos o valor máximo histórico do TC/RC em Reais em nossos resultados de
2015. O efeito combinado de TC/RC de US$97,35/t e 9,735US$ cents/lb e do Real
1

WoodMackenzie;
Considerando a cotação de US$4.505/ton em 11 de fevereiro de 2016;
TC/RC (Treatment Charge/Refining Charge): as mineradoras fornecem um desconto de TC/RC para os smelters converterem o minério concentrado em metal
refinado, com essa taxa sendo deduzida do preço de compra. Essa taxa usualmente sobe quando há excesso de oferta de concentrado de cobre em relação à
capacidade instalada de refino;
4
Fonte: Metal Bulletin, Jan-22.
2
3
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valorizado a R$4,00/US$ deve assegurar uma margem de cerca de R$2.300/tonelada de
cobre novo, um recuo de 4% em relação a 2015, porém ainda historicamente alta.
TC/RC
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Cenário Brasileiro
A desaceleração da economia interna, perda do grau de investimento, juros mais altos, crise
política e forte desvalorização da moeda brasileira criam um cenário de grande incerteza e
dificultam a tomada de decisões no setor corporativo para 2016. Esses pontos representam
mais um fator de compressão da rentabilidade das empresas.
Fatores externos também prejudicam a evolução da economia brasileira, notadamente a
eventual elevação do juro básico dos EUA, que tende a elevar as taxas de financiamento ao
redor do mundo, e o desaquecimento da atividade na China, que impacta negativamente os
preços das commodities.
O desempenho da produção industrial continua em declínio por 21 meses consecutivos,
tendo registrado queda de 2,4% em novembro em relação a outubro de 2015. Os principais
fatores negativos continuam sendo a retração das indústrias automotiva e de bens de
capital, como consequência da queda do consumo interno e da falta de investimentos. A
indústria automotiva acumulou até novembro de 2015 queda de 35,3% em comparação ao
mesmo período de 2014. O setor de bens de capital, que retrata de maneira fiel a crise da
indústria, teve queda um pouco menor (31,2%) em novembro de 2015 em relação ao
mesmo mês de 2014. No acumulado do ano, a queda é de 24,1%.
O Sindicato da Indústria da Construção do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP) estima
uma retração de 8% no Produto Interno Bruto (PIB) da construção civil em 2015 e uma
contração de 5% para 2016. De acordo com Sinduscon, a crise política e a ausência de
novos investimentos públicos e privados terão grande impacto na atividade econômica do
setor.
Os cenários descritos acima afetam diretamente o setor de cobre no Brasil. Os principais
setores impactados pela crise política e econômica brasileira são também os principais
consumidores de cobre em suas variadas formas: eletroeletrônica, máquinas e
equipamentos, automotivo e construção civil, entre outros.
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Desta forma, as empresas de cobre vêm aumentando o volume de suas vendas para o
mercado externo como forma de compensar a desaceleração no mercado brasileiro e a
queda dos preços das commodities no mercado internacional, aproveitando o benefício da
desvalorização cambial.
Para 2016, as expectativas não são diferentes de 2015, considerando que as perspectivas
políticas e econômicas continuam negativas, prejudicando o desempenho de todos os
setores.
O Volume de Vendas Total atingiu 282,0 mil toneladas, crescimento de 6% em comparação
a 2014, devido à maior exportação de cátodos. O crescimento das vendas para o mercado
externo faz parte da estratégia da Companhia de compensar a desaceleração no mercado
interno através da entrada em novos mercados internacionais, onde, a princípio, temos
comercializado maior volume de cátodos, porém objetivando também vender produtos de
maior valor agregado no futuro. Em 2013 o volume total de vendas de cobre da
Paranapanema foi de 330,5 mil toneladas.
Mix de Produtos e de Mercados
Durante o ano de 2015, a Companhia buscou compensar a desaceleração no consumo de
seus produtos no mercado interno através da exportação para outros mercados. Esta
estratégia permitiu à Companhia crescer seu Volume de Vendas em 6% comparado a 2014.
O Volume de Vendas Total atingiu 282,0 mil toneladas, crescimento de 6% em comparação
com 2014, em função do aumento de 49% oriundo do Cobre Primário, devido à maior
exportação de cátodos.
Em Cobre Primário, comercializamos 115,8 mil toneladas em 2015, crescimento de 49%
comparado a 2014, decorrente da maior produção de cátodos, destinados em sua maioria à
exportação. Do total das vendas deste segmento, 88% destinaram-se ao mercado externo e
12% ao mercado interno. O crescimento das vendas para o mercado externo faz parte da
estratégia da Companhia de compensar a desaceleração no mercado interno através da
entrada em novos mercados internacionais, onde, a princípio, temos comercializado maior
volume de cátodos, porém objetivando também vender produtos de maior valor agregado
no futuro.
Em Produtos de Cobre, a Companhia comercializou 166,1 mil toneladas, queda de 12%
comparada a 2014. O crescimento de 1% em Vergalhões e Fios, mesmo tendo
representatividade de 73% sobre os Produtos de Cobre, não foi suficiente para compensar
a queda de 35% da venda dos demais Produtos de Cobre, sendo esta influenciada
essencialmente pelo fraco ambiente macroeconômico doméstico. Do total das vendas deste
segmento, 76% foram direcionadas para o mercado interno (59% venda integral e 16% para
transformação/toll) e 24% para o mercado externo.
Em Co-produtos, o volume de vendas atingiu 948,3 mil toneladas, redução de 10%, em
função da queda de vendas da escória, utilizada na produção de cimentos, por conta da
desaceleração do segmento de construção civil.
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, quando relevante
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
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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 serem
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 essas 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.
Em 2015, a Companhia registrou um impacto negativo líquido de variação cambial de
R$80,9 milhões em comparação ao impacto positivo líquido de R$36,6 milhões em 2014 e
impacto negativo líquido de R$149,0 milhões em 2013. Esses impactos resultam da alta
volatilidade de câmbio e dos preços de commodities na contabilização do passivo líquido
em dólar norte-americano 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.
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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 nos últimos três exercícios
sociais.
b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária
PMA Empreend. Imobiliários Ltda.
Empresa extinta em 02/12/2015.
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 saldo
em dezembro de 2015, no montante de R$45,8 milhões, refere-se a R$10,7 milhões de
valor principal da ação e os juros e atualização monetária de R$35,1 milhões.
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 a Companhia. Em
31 de dezembro de 2014, havia dois processos que totalizavam R$17,4 milhões, sendo o
principal de R$4,7 milhões e os juros e atualização monetária de R$12,7 milhões. Em 2015,
houve decisão para a conversão de um dos processos em precatório no valor total de
R$16,2 milhões e correção monetária de R$7,7 milhões. Em 31 de dezembro de 2015, o
valor da ação totalizava R$8,9 milhões, sendo R$2,4 milhões o valor principal da ação e os
juros e atualização monetária de R$6,5 milhões.
10.4. Os Diretores devem comentar:
A CVM requer que este item não seja uma mera transcrição das DFs. Devem ser inseridos
comentários que permitam aos investidores entender o motivo da alteração, as diferenças
das novas práticas adotadas e os efeitos significativos provados no resultado
a. mudanças significativas nas práticas contábeis
2015
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
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normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As demonstrações financeiras
individuais da Companhia 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. Em 2015, a Companhia adotou novas
práticas contábeis para os itens de Hedge de Fluxo de Caixa de Receitas e Hedge de Fluxo
de Caixa de pagamentos (CAPEX), conforme descritos no item b).
Novas normas e interpretações ainda não adotadas
Uma série de novas normas, alterações de normas e interpretações serão efetivas para
exercícios a serem iniciados após 1º de janeiro de 2016 e não foram adotadas na
preparação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2015. Aquelas que podem ser relevantes para a Companhia e suas
controladas estão mencionadas abaixo:
A norma IFRS 9 Financial Instruments - (Instrumentos Financeiros), A IFRS 9, publicada em
julho de 2014, substitui as orientações existentes na IAS 39 Financial Instruments:
Recognition and Measurement (Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração).
A IFRS 9 inclui orientação revista sobre a classificação e mensuração de instrumentos
financeiros, um novo modelo de perda esperada de crédito para o cálculo da redução ao
valor recuperável de ativos financeiros e novos requisitos sobre a contabilização de hedge.
A norma mantém as orientações existentes sobre o reconhecimento e a reversão do
reconhecimento de instrumentos financeiros da IAS 39.
A IFRS 9 é efetiva para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018. A
Companhia acredita que possivelmente não 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 Revenue from Contracts with Customers (Receita de Contratos com Clientes). A
IFRS 15 exige uma entidade a reconhecer o montante da receita refletindo a
contraprestação que ela espera 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 nas IFRS e nos princípios de contabilidade geralmente
aceitos nos Estados Unidos da América (“U.S. GAAP”) quando for adotada. A nova norma é
aplicável a partir de ou após 1º de janeiro de 2018. A norma poderá ser adotada de forma
retrospectiva, utilizando uma abordagem de efeitos cumulativos. A Companhia está
avaliando os efeitos que a IFRS 15 nas suas demonstrações financeiras e divulgações.
A Companhia, apesar de não ter concluído as análises referente a esta interpretação, não
espera efeitos materiais sobre as demonstrações financeiras.
Adicionalmente, não se espera que as seguintes novas normas ou modificações possam ter
um impacto significativo nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e suas
controladas:
•
•
•

Métodos Aceitáveis de Depreciação e Amortização (alterações do CPC 27 / IAS 16 e
CPC 04 / IAS 38)
Melhorias anuais das IFRS´s de 2012-2014
Iniciativa de Divulgação (alteração do CPC 26/IAS 1)
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2014
A Administração não identificou mudanças significativas nas práticas contábeis adotadas
pela Companhia para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014.
2013
A Administração não identificou mudanças significativas nas práticas contábeis adotadas
pela Companhia para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013.
b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Houve adoção de novas práticas contábeis com efeitos prospectivos no resultado da
Companhia, conforme segue:

•

Hedge de Fluxo de Caixa de Receitas em dólares norte-americanos
Com base no CPC 38, os instrumentos de hedge poderão ser rolados até o mês
esperado para realização das receitas que contenham o percentual relativo a
prêmios. O mês de realização é definido no momento da designação da relação de
hedge.
A partir de Julho de 2015, com a re-calendarização dos instrumentos de hedge
(dívidas e NDF´s) sobre os prêmios objeto desta estratégia, a variação cambial dos
respectivos instrumentos passou a ser alocadas no Patrimônio Líquido (OCI) e
diferidas de acordo com a realização dos prêmios.

• Hedge de Fluxo de Caixa de pagamentos (CAPEX) em moeda estrangeira (nova
estratégia de contabilidade de Hedge)
O objetivo do programa é garantir que os pagamentos indexados à moeda
estrangeira não sejam impactados com variação cambial. A combinação do
derivativo e do pagamento irá resultar numa saída de fluxo de caixa fixa/constante,
baseada na taxa garantida pelo instrumento financeiro derivativo.
O objeto de hedge são os fluxos de desembolso futuros em moeda estrangeira
(dólares americanos, dólares canadenses, euro). O instrumento de hedge contratado
para este programa são contratos a termo de moeda (NDF - Non Deliverable
Forward) de USD/BRL, CAD/BRL e EUR/BRL, posição de Compra.
c. ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor
Não houve ressalvas no relatório do auditor independente em relação às demonstrações
financeiras de 2013, 2014 e 2015, consolidadas e individuais, da Companhia.
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2013
O relatório do auditor independente apresentou os seguintes parágrafos de ênfase:
“Avaliação dos investimentos em controladas
Conforme descrito na nota explicativa 2, 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
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
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 aos parágrafos 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 2013 com relação a este processo.
2014
O relatório do auditor independente apresentou o seguinte parágrafo 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
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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$466,7 milhões (R$451,2 milhões em 31 de
dezembro de 2013). Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.”
Com relação ao parágrafo de ênfase, 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.
2015
O relatório do auditor independente apresentou o seguinte parágrafo de ênfase:
“Contribuição social sobre o lucro
Conforme descrito na Nota 17.2a, 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 2015, a
Companhia estima os valores envolvidos em R$483,1 milhões (R$466,7 milhões em 31 de
dezembro de 2014). Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.”
Com relação ao parágrafo de ênfase, 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
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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
Nesse item, também a CVM alerta que não deseja a mera transcrição das DFs, mas sim
comentários dos diretores sobre as razões que os levaram a adotar determinadas políticas
contábeis e a efetuar as estimativas constantes das DFs
A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as
normas do IFRS e as normas do CPC 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.
As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. 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 relacionadas a premissas e estimativas que possuem um
risco significativo de resultar em um ajuste material no exercício a findar em 31 de
dezembro de 2016 estão incluídas nas seguintes notas explicativas das demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 da
Companhia:
•
•
•
•
•

Nota 12 - Imobilizado: principais premissas subjacentes dos valores recuperáveis e
análise substantiva da vida útil;
Nota 17 - Provisão para demandas judiciais: principais premissas sobre a
probabilidade e magnitude das saídas de recursos;
Nota 24 - Imposto de renda e contribuição social diferidos: disponibilidade de lucro
tributável futuro contra o qual prejuízos fiscais possam ser utilizados;
Nota 26 - Instrumentos Financeiros Derivativos.
Teste de Redução ao Valor Recuperável:

Os 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
revistos a cada data de balanço para apurar se há indicação de perda no valor recuperável.
Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. No caso de ativos
intangíveis com vida útil indefinida, o valor recuperável é testado anualmente.
Uma evidência 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 seu valor justo menos despesas de venda. O valor em uso é baseado em fluxos de
caixa futuros estimados, descontados a valor presente utilizando uma taxa de desconto
antes dos impostos que reflita uma avaliação de mercado do valor do dinheiro no tempo e
os riscos específicos do ativo. (a “unidade geradora de caixa ou UGC”).
Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no resultado.
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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.
Em atendimento às exigências do IAS 36/CPC 01 (R1) - Redução do Valor Recuperável de
Ativos, a Companhia efetuou o teste anual de recuperação de seus ativos imobilizados em
31 de dezembro de 2015, 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 por meio 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 efeitos da reversão do reconhecimento do
desconto pela passagem do tempo são contabilizados no resultado como despesa
financeira.
•

Imposto de renda e contribuição social diferidos

Os Diretores confirmam que a Companhia 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 2015 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 de mercado, 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 serem
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 essas exposições estejam dentro dos limites estabelecidos. Os riscos de
negócio identificados incluem:
• Risco de taxas de juros inerentes às dívidas da Companhia.
• Risco cambial e risco de preços de commodities decorrentes das matérias primas e
produtos vendidos, transações projetadas e compromissos firmes.
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• 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 2015.
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 qualquer item não evidenciado nas suas 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
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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.
Temos buscado, desde 2013, o aumento da disponibilidade industrial da Companhia, em
especial na planta de Dias d’Ávila (smelter), que tem concentrado a maior parte dos nossos
investimentos de capital.
Em 2015, investimos R$256 milhões em bens de capital e manutenção das operações,
sendo 60% deste montante destinado ao smelter (BA). Esses investimentos foram
necessários para a recuperação e modernização dessa planta, que nos permitirá atingir
nível de utilização de cerca de 90% nos próximos anos, contra os cerca de 80% dos últimos
anos.
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O total de investimentos de 2015 foi superior à diretriz de R$190 milhões apresentada pela
Companhia no início daquele ano, devido a três fatores:
— Incêndio na planta de Cast&Roll, que consumiu recursos adicionais;
— Deterioração acelerada do parque industrial de Dias d’Ávila, que requereu
antecipação de investimentos programados para 2016 em diante; e
— Inflação nos preços dos equipamentos, principalmente os importados, devido à
desvalorização do Real.
Para 2016, estimamos um total de R$156 milhões de capex, sendo 90% deste montante
destinados à manutenção da operação de Dias d’Ávila (smelter). Até a finalização do
Projeto PMA 2018, a Companhia continuará a investir na manutenção e modernização de
suas plantas e, para os próximos anos, esperamos que o nível de capex se estabilize nos
níveis da depreciação anual.
ii. fontes de financiamento dos investimentos
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Os investimentos da Companhia são suportados por recursos de terceiros, por meio de
linhas especiais de financiamento junto a instituições financeiras, bancos de fomento e
bancos de desenvolvimento, complementados com recursos próprios gerados pelas
atividades da Companhia.
Para mais informações sobre as fontes de financiamento de investimento, ver item 10.1.
iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.
Não há desinvestimentos relevantes em andamento e/ou previstos.
b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou
outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da
Companhia
Aquisição de máquinas e equipamentos, visando o aumento da disponibilidade industrial da
Companhia, 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, podendo ser retomada e submetida a uma reanálise das premissas de viabilidade
econômica e de fontes de financiamento, caso se confirmem 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 relativas ao item 10 do Formulário de Referência já foram
descritas nos itens anteriores.
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ANEXO II

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE CAPITAL

Em função das restrições impostas à Companhia no âmbito de contrato financeiro que limita
a distribuição de dividendos acima do mínimo obrigatório (vide item 10.1(f)iv do Formulário
de Referência) e frente ao desafiador cenário macroeconômico do país, a administração
propõe a retenção de lucros, nos termos do art. 196 da Lei 6.404/76, conforme abaixo
especificado, para fazer frente aos investimentos previstos no plano de investimentos da
Companhia.
Os recursos para investimentos serão provenientes de recursos próprios (gerados com
atividade operacional do exercício), terceiros e da retenção de lucros ora proposta.
Tais recursos serão destinados, principalmente, à manutenção da unidade industrial de Dias
d'Ávila.
Aplicação
Investimentos em melhorias operacionais
Origens
Retenção de Lucros 2015
Recursos próprios/terceiros

(R$ mil)
R$156.000
(R$ mil)
R$72.559
R$83.441
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ANEXO III
DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO
Informações previstas no Anexo 9-1-II da ICVM 481
1. Informar o lucro líquido do exercício
O lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 foi de R$
134.785.993,31 (cento e trinta e quatro milhões, setecentos e oitenta e cinco mil,
novecentos e noventa e três reais e trinta e um centavos).
2. Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo
dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados
O montante global de dividendos referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2015 é de R$24.186.155,04 (vinte e quatro milhões, cento e oitenta e seis mil,
cento e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), conforme proposta da administração de
destinação do lucro líquido. O valor por ação ordinária dos dividendos ora propostos é de
R$0,07578.
3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído
O percentual do lucro líquido distribuído a título de dividendo mínimo obrigatório em relação
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, após a compensação de
prejuízos acumulados e constituição da reserva legal, é de 25%.
4. Informar o montante de global e o valor por ação de dividendos distribuídos com
base em lucro de exercícios anteriores
Não há montante a ser distribuído com base em lucro de exercícios anteriores.
5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já
declarados:
a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada, por ação de
cada espécie e classe
O valor bruto de dividendos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2015 é de R$24.186.155,04 (vinte e quatro milhões, cento e oitenta e seis mil, cento e
cinquenta e cinco reais e quatro centavos), conforme proposta da administração de
destinação do lucro líquido. O valor por ação ordinária dos dividendos ora propostos é de
R$0,07578.
Não houve e não haverá a distribuição de juros sobre capital próprio relativos ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2015.
b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio
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Nos termos do art. 27 do Estatuto Social da Companhia, o prazo de pagamento dos
dividendos é de até 60 dias a contar da data em forem declarados pela Assembleia Geral.
c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre capital
próprio
Não haverá incidência de atualização e juros sobre os dividendos.
d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio
considerada para identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento
A data de declaração do pagamento dos dividendos será 29 de abril de 2016. Os acionistas
que terão direito ao recebimento são, portanto, aqueles inscritos nos registros da
Companhia em 29 de abril de 2016.
6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com
base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores
a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já declarados
Não aplicável.
b. Informar a data dos respectivos pagamentos
Não aplicável.
7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada
espécie e classe:
a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores
Exercício
2013
2014
2015

Lucro Líquido
(R$ mil)
5.905
123.881
134.786

Por ação
(R$)
R$ 0,0185
R$ 0,3881
R$ 0,4223

b. Dividendo e juro sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios anteriores
Em função de prejuízos acumulados existentes até o exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2014, não houve distribuição de dividendos ou juros sobre capital próprio nos
exercícios de 2013 e 2014. Em relação ao exercício de 2015, propõe-se a distribuição de
dividendos no montante de R$24.186.155,04 (vinte e quatro milhões, cento e oitenta e seis
mil, cento e cinquenta e cinco reais e quatro centavos).
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2013

2014

2015

Dividendos mínimos calculados com base em 25%
do lucro ajustado (R$ mil)

-

-

24.186

Juros sobre capital próprio

-

-

-

(=) Dividendos referentes a distribuição do resultado

-

-

24.186

Dividendos por ação (valores expressos em reais)

-

-

0,075776

Dividendos mínimos

8. Havendo destinação de lucros à reserva legal
a. Identificar o montante destinado à reserva legal
R$ 5.091.822,11 (cinco milhões, noventa e um mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze
centavos).
b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal
Equivalente a 5% do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015,
após a compensação de prejuízos acumulados.
9. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou
mínimos
a. Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos
Não aplicável.
b. Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos dividendos
fixos ou mínimos
Não aplicável.
c. Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa
Não aplicável.
d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a cada classe
de ações preferenciais
Não aplicável.
e. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação preferencial de cada
classe
Não aplicável.
10. Em relação ao dividendo obrigatório
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a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto
Nos termos do art. 26 do Estatuto Social da Companhia, a Companhia pagará a seus
acionistas, respeitados os impedimentos legais, dividendo mínimo de 25% (vinte e cinco por
cento) do lucro anual do exercício, ajustado de acordo com o art. 202 da Lei das S.A., após
a absorção de prejuízos acumulados e da constituição de reserva legal.
b. Informar se ele está sendo pago integralmente
Sim.
c. Informar o montante eventualmente retido
Não houve dividendos mínimos obrigatórios retidos.
11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da
companhia
a. Informar o montante da retenção
Não aplicável.
b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da companhia, abordando,
inclusive, aspectos relacionados à análise de liquidez, ao capital de giro e fluxos de caixa
positivos
Não aplicável.
c. Justificar a retenção dos dividendos
Não aplicável.
12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências
a. Identificar o montante destinado à reserva
Não aplicável.
b. Identificar a perda considerada provável e sua causa
Não aplicável.
c. Explicar porque a perda foi considerada provável
Não aplicável.
d. Justificar a constituição da reserva
Não aplicável.
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13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar
a. Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar
Não aplicável.
b. Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à reserva
Não aplicável.
14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias
a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva
Não aplicável.
b. Identificar o montante destinado à reserva
Não aplicável.
c. Descrever como o montante foi calculado
Não aplicável.
15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital
a. Identificar o montante da retenção
R$72.558.465,12 (setenta e dois milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e
sessenta e cinco reais e doze centavos).
b. Fornecer cópia do orçamento de capital
Vide Anexo II.
16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais
a. Informar o montante destinado à reserva
Não aplicável.
b. Explicar a natureza da destinação
Não aplicável.

57
ANEXO IV
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. Data de
nascimento

c. Profissão

d. CPF

Albano Chagas
Vieira

27/02/1953

Engenheiro

024.802.606-23

Ary Joel de Abreu
Lanzarin

19/05/1957

Administrador

241.771.309/82

Dannyel Lopes de
Assis

19/05/1979

Economista

026.727.799-70

Osvaldo Bruno
Brasil Cavalcante

16/06/1978

Economista

695.317.731-49

Paulo Amador
Thomaz Alves da
Cunha Bueno

25/03/1974

Advogado

251.667.598-42

Endrigo de Pieri
Perfetti

24/09/1981

Advogado

297.664.088-23

Valéria Maria de
Paula Rezende

03/07/1955

Bacharel em
Relações
internacionais

535.231.057-49

Augusto Brauna
Pinheiro

03/03/1962

Bancário e
Economiario

331.671.335/20

Luiz Carlos
Siqueira Aguiar

26/03/1963

Economista

785.375.927/49

Economista

169.174.328/30

Rubens Cardoso
da Silva

24/02/1971

Henrique Jäger

08/09/1965

Economista

831.180.477-04

Thiago Freitas
Rodrigues

09/03/1987

Contador

111.917.977-75

Pedro José
Rodrigues

08/02/1953

Engenheiro
Químico

702.448.208-72

Walter Luis
Bernardes
Albertoni

[=]

Advogado

[=]

e. Cargo
Eletivo
Ocupado
Conselho de
Administração
Titular
Conselho de
Administração
Suplente
Conselho de
Administração
Titular
Conselho de
Administração
Suplente
Conselho de
Administração
Titular
Conselho de
Administração
Suplente
Conselho de
Administração
Titular
Conselho de
Administração
Suplente
Conselho de
Administração
Titular
Conselho de
Administração
Suplente
Conselho de
Administração
Titular
Conselho de
Administração
Suplente
Conselho de
Administração
Titular
Conselho de
Administração
Suplente

f. Data
de
eleição

g. Data
de
posse

h. Prazo
do
Mandato

i.
Outros
cargos

j. Eleito
pelo
controlador

k. Membro
Independente

l. Número de
Mandatos
consecutivos

2 anos

N/A

Não

Sim

1

2 anos

N/A

Não

Sim

0

2 anos

N/A

Não

Não

1

2 anos

N/A

Não

Não

1

2 anos

N/A

Não

Sim

1

2 anos

N/A

Não

Sim

1

2 anos

N/A

Não

Não

1

2 anos

N/A

Não

Não

0

2 anos

N/A

Não

Não

0

2 anos

N/A

Não

Não

0

2 anos

N/A

Não

Não

0

2 anos

N/A

Não

Não

0

2 anos

N/A

Não

Não

0
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Mario Fernando
Engelke

08/03/1939

Bancário e
Economiário

Carlos Emílio
Flesch

21/08/1961

Bancário e
Economiário

318.073.990/87

22/08/1978

Advogada

080.353.827-80

Cláudia Padilha
de Araújo Gomes
Luciana Leocadio
Silvestrini

07/02/1978

Economista

011.249.197-91

079.600.717-99

Conselho
Fiscal Titular

1 ano

N/A

Não

N/A

1

1 ano

N/A

Não

N/A

0

1 ano

N/A

Não

N/A

0

1 ano

N/A

Não

N/A

0

Conselho
Fiscal Titular
Conselho
Fiscal
Suplente

1 ano

N/A

Não

N/A

0

1 ano

N/A

Não

N/A

0

Conselho
Fiscal
Suplente
Conselho
Fiscal Titular
Conselho
Fiscal
Suplente

Marcelo Adilson
Tavarone Torresi

08/10/1969

Engenheiro

117.512.988-76

Marcos Reinaldo
Severino Peters

16/05/1958

Contador

023.120.398-50

Oscar Luiz
Malvessi

27/11/1950

Consultor

134.295.660-53

Conselho
Fiscal Titular

1 ano

N/A

Não

N/A

0

Fábio Cornibert

10/05/1952

Empresário

565.593.998-34

Conselho
Fiscal
Suplente

1 ano

N/A

Não

N/A

0

Paulo Henrique
Bezerra R. Costa

11/03/1977

Engenheiro

898.379.404-68

Conselho
Fiscal Titular

1 ano

N/A

Não

N/A

2

Thiago Souza
Silva

17/06/1981

Contador

712.278.301-49

Conselho
Fiscal
Suplente

1 ano

N/A

Não

N/A

2
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Todas as informações solicitadas nos itens 12.5 “a” a “l” estão descritas no quadro
acima.
12.5. k. Se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo
emissor para determinar a independência.
Em complemento a informação descrita no item “k” do quadro acima, a Companhia informa
que para determinar a independência e o critério de eleição do Conselheiro utilizou os
termos estabelecidos no Regulamento de Listagem do Novo Mercado de Governança
Corporativa:
“Conselheiro Independente” caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a
Companhia, exceto participação de capital; (ii) não ser Acionista Controlador, cônjuge ou
parente até segundo grau daquele, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos,
vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao Acionista Controlador (pessoas
vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição);
(iii) não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia, do Acionista
Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser fornecedor ou
comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude que
implique perda de independência; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou
entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia, em
magnitude que implique perda de independência; (vi) não ser cônjuge ou parente até
segundo grau de algum administrador da Companhia; e (vii) não receber outra remuneração
da Companhia além daquela relativa ao cargo de conselheiro (proventos em dinheiro
oriundos de participação no capital estão excluídos desta restrição).”
12.5. m. Informações sobre: i. principais experiências profissionais durante os últimos
5 anos, indicando: nome e setor de atividade da empresa, cargo, se a empresa integra:
(i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada por acionista do emissor que
detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe
ou espécie de valor mobiliário do emissor, ii. indicação de todos os cargos de
administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Conselho de Administração
Albano Chagas Vieira
Engenheiro Mecânico, graduado na PUC (1975) e pós-graduado em Metalurgia de
Soldagem na UERG (1979). Exerceu função de Diretor Executivo na CSN S/A (2001-2003),
Diretor Executivo de Operações na Arcelor Aços Planos Brasil (2004-2006), de Presidente
do Conselho de Administração na Veja do Sul (2004-2006), de Vice Presidente Executivo na
Arcelor Flat Europe (2005-2006), entre outros. Foi Diretor Superintendente na Votorantim
Siderurgia S/A (2008-2014) e Presidente do Conselho Diretor no Instituto Aço Brasil (20122014).
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Ary Joel de Abreu Lanzarin
Administrador, graduado em Gestão de Serviços Executivos (2015), possui MBA em
Formação Geral para Altos Executivos pela USP (1997) e MBA Executivo em Gestão
Avançada de Negócios pela UFMT (2010). Foi Presidente do Banco do Nordeste S.A. (20122014), Diretor do Banco do Brasil (2010-2012) e membro do Conselho Fiscal da Magazine
Luiza (2012-2013) e da Telenorte Leste Participações S.A. (2010-2012).
Dannyel Lopes de Assis
Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Maringá (2002), Mestre
em Teoria Econômica pela Universidade Estadual de Maringá (2005), e possui MBA em
Finanças IBMEC Brasília (2010). Foi Professor do Departamento de Economia da
Universidade Estadual de Maringá, Economista da Divisão de Planejamento, Análise e
Projeção de Preço da Companhia de Energia do Paraná (COPEL), Coordenador do Núcleo
de Economia Solidária da Secretaria de Assistência Social e Cidadania da Prefeitura
Municipal de Maringá, e Coordenador de Monitoramento e Avaliação da Secretaria de
Estado de Planejamento e Coordenação Geral do Paraná. Atualmente é Consultor da
Presidência da Caixa Econômica Federal.
Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante
Economista pela Universidade de Brasília – UnB (2002) e Mestre em Economia de
Empresas pela Universidade Católica de Brasília – UCB (2008). Atuou na área de Risco de
Mercado da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF (2000-2001). Ingressou na
CAIXA em dezembro de 2001, passando a atuar na área financeira em 2003, onde foi
responsável pela área de cenários macroeconômicos, planejamento financeiro, gestão de
ativos e passivos e formação de preço. Assumiu em 2011 a Diretoria de Finanças da CAIXA,
a qual dedica suas atividades até o momento. Responsabilidade Social e Terceiro Setor pela
U.F.R.J. (2003) e MBA em Gestão Financeira Auditoria e Controladoria pela FGV e OHIO
University E.U.A. (2008). Possui Mestrado em Administração Empresarial pela Universidade
Estácio de Sá (2010).
Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno
Advogado graduado pela Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas –
FMU (1996), mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo – PUC-SP (2001), doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP (2007), cursos de extensão nas
áreas de Direito Penal/Criminologia promovido pela Pontifícia Universidade Urbaniana –
Vaticano (1994), Juizados Especiais Criminais promovidos pela Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, Academia Brasileira de Direito Criminal e Associação Brasileira
dos Advogados Criminalistas (1995), Direito Processual Penal promovido pelo Instituto dos
Advogados de São Paulo – IASP (1999), Direito Penal promovido pela Fundação Getúlio
Vargas – FGV (2002), curso de extensão universitária e estudos de direito na área de Direito
Processual Penal promovido pela Pontifícia Universidade Urbaniana – Vaticano (1996),
curso de pós graduação em Direito Penal Econômico e Europeu promovido pela Faculdade
de Direito da Universidade de Coimbra e Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (2008).
Atualmente exerce a função de professor de graduação do curso de direito nas entidades
Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP-SP e Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo – PUC-SP. Membro do Conselho de Administração da Taurus S. A., do Grupo
Paranapanema S. A. e membro do Comitê de Sustentabilidade e Meio Ambiente da
Mineração Buritirama S. A.
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Endrigo de Pieri Perfetti
Graduado em Direito pela Universidade Mackenzie, sendo especialista em Direito e
Processo do Trabalho pela mesma Universidade. Trabalhou em escritórios de advocacia
renomados, na empresa Farmacêutica Roche S. A., na COHAB-SP e na Universidade
Bandeirantes de São Paulo – UNIBAN. É Diretor Jurídico da Mineração Buritirama S. A.,
Membro do Conselho Fiscal da Construtora Azevedo & Travassos S. A., Membro Suplente
do Conselho de Administração do Grupo Paranapanema S. A., e do Comitê de
Sustentabilidade e Meio Ambiente da Mineração Buritirama S. A.
Valéria Maria de Paula Rezende
Bacharel em Relações internacionais, graduada pela Universidade Candido Mendes (2013).
Possui MBA em Formação de Altos Executivos pela Coppead (1994-1995) e MBA em
Finanças pela IBMEC (1998-1999). Trabalhou no Banco do Brasil como Instrutora de
Operações de Crédito(1988-1990), Superintendente Regional Centro RJ(1995-1996),
Superintendente Estadual PB(1996-1997), Superintendente Estadual ES(1997-1999) e
Superintendente Comercial RJ, ES, NE(2001-2004). Exerceu função de Conselheira do
Conselho Deliberativo no Sebrae (1999-2001), de Conselheira de Administração no
CPFL(2000-2003), de Conselheira Suplente de Administração na Aliança Brasil(2003-2004),
de Diretoria Comercial Estatutária no Brasilprev Seguros e Previdência S.A.(2004-2007), de
Assessora na Secretaria de Fazenda Estado do RJ (2008-2009).
Augusto Brauna Pinheiro
Bancário e Economiário, graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Bahia
(1983), possui MBA para Altos Executivos na USP (1996). Exerceu cargos executivos no
Banco do Brasil (1995-2008), de Diretor Financeiro na BRASILPREV (2011-2012). Foi
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores na São Martinho S.A. (2012-2014).
Luiz Carlos Siqueira Aguiar
Economista, graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Paraná
(1987), possui Mestrado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(1994), com especialização em “Banking“ pela FGV-SP e pela universidade do Texas (1994)
e em governança corporativa pela Fundação Dom Cabral (1994). Exerceu cargos executivos
no Banco do Brasil (1997-2003), de membro do Conselho de Administração da CPFL (2003),
de Diretor de Investimentos da PREVI (2003-2006), de Diretor Vice-Presidente Executivo
Financeiro e RI da Embraer S.A. (2009-2011), de presidente na Embraer Defesa e
Segurança Participações (2011). Atualmente é presidente na Cantagalo General Grains –
CGG.
Rubens Cardoso da Silva
Economista, graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de Guarulhos (1997),
pós-graduado em Finanças pela Fundação Escola de Comércio Alvares Penteado (1999) e
possui MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Escola de Economia e Educação da
FEA-USP (2003). Exerceu diversos cargos executivos no Banco do Brasil (2002-2012), o
cargo de Diretor Executivo no Exterior, também no Banco do Brasil (2012-2014), foi membro
do Conselho Fiscal da Companhia Energética de Pernambuco - CELPE S.A. (2009-2011).
Atualmente é Diretor das empresas Bertin Energia S.A, Mafe Energia e Participações S.A. e
Curua Energia S.A.
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Henrique Jäger
Economista, graduado em Ciências Econômicas pela UFRRJ, possui mestrado em Teoria
Econômica - UFF e MBA Finanças Corporativas- Fipecafi (em conclusão). Foi membro do
Conselho Fiscal do Banco do Brasil (2005-2006), do Conselho de Administração da Telemig
Celular (2006-2008), do Conselho de Administração da Brasil Telecom (2008-2009), do
Conselho Curador da Fundação Banco do Brasil (2008-2014), do Conselho de
Administração do Banco do Brasil (2008-2015), Comitê de Auditoria do Banco do Brasil
(2012-2015), do Conselho Fiscal da Paranapanema (2009-2011), do Conselho Fiscal da
Norte (2010-2014), do Comitê de Remuneração do Banco do Brasil (2012-2015). Atualmente
é Presidente da Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros e do Conselho Fiscal da
Lupatech S.A.
Thiago Freitas Rodrigues
Contador, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro –
UFRJ (2011), cursando mestrado em Finanças e Economia Empresarial pela Fundação
Getúlio Vargas – FGV desde junho de 2015, possui especializações em Mercado de Renda
Fixa pela ANBIMA (2014), Direito Societário e Mercados de Capitais pela Fundação Getúlio
Vargas – FGV e de Modelagem de Credit Score pela FCE (2014). Desde 2009 exerce
diversos cargos na Fundação Petros e atualmente é assessor da Diretoria de Investimentos
da Fundação Petros.
Pedro José Rodrigues
Engenheiro químico, graduado em Engenharia Química pela Fundação Armando Alvares
Penteado (1979). Exerceu diversos cargos executivos e foi Vice-Presidente no Banco J.P.
Morgan Chase (1980-2005). Foi Diretor de Participações e Fusões e Aquisições na Vale
S.A. (2005-2015). Atualmente é membro do Conselho de Administração da Norsk Hydro
AGA (Noruega) (desde 2012); membro do Conselho de Administração e Presidente do
Comitê de Remuneração da VLI – Logística S.A. (desde 2014); membro do Conselho de
Administração da CSA – Cia Siderúrgica do Atlântico (desde 2014) e presidente do
Conselho de Administração da Califórnia Steel Industry (EUA) (desde 2013).
Walter Luis Bernardes Albertoni
Advogado, pós-graduado em Direito Processual Civil (PUCSP-COGEAE), e em Direito
Societário e em Direito Tributário (LLM Insper, antigo IBMEC-SP), com mais de 20 anos de
vivência em questões cíveis, societárias e empresariais, tendo participado de diversas
operações (M&A), bem como efetuado a análise e confecção de pareceres sobre operações
societárias relevantes para o mercado de valores mobiliários brasileiro. Atua, há
aproximadamente 8 (oito) anos, como consultor jurídico terceirizado da Associação de
Investidores no Mercado de Capitais - AMEC, emitindo pareceres e elaborando
manifestações institucionais na defesa dos direitos e dos interesses dos acionistas
minoritários. Conselheiro Fiscal da Petróleo Brasileiro S/A (2013 - atual). Conselheiro
Suplente do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (2012-atual). Membro
do Corpo Técnico do CAF - Comitê de Aquisições e Fusões.
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Conselho Fiscal
Mario Fernando Engelke
Bancário e economiário, graduado em Ciências Contábeis pela Sociedade Propagadora de
Belas Artes (1972), graduado em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências
Contábeis e Administrativas (1971) e graduado em Direito pela Faculdade Nacional de Direito
(1968). Ocupou os cargos, dentre outros, de Diretor Administrativo Financeiro, da Brasil Saúde
Companhia de Seguros (2003-2010), de presidente do Conselho Fiscal da Associação Atlética
Banco do Brasil – Rio (2011-2014); de membro do Conselho Fiscal da Companhia de Bebidas
das Américas – Ambev (2011-2015). Atualmente é membro do Comitê Financeiro da Caixa de
Assistência aos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI (desde 2012) e presidente do
Conselho Deliberativo da Associação Atlética Banco do Brasil – Rio (desde 2014).
Carlos Emílio Flesch
Bancário e economiário, graduado em Administração de Empresas pela Universidade Regional
e Integrada do Alto Uruguai (1990), possui especialização em Administração Financeira pela
Universidade Estácio de Sá - Rio de Janeiro (1994), pós-graduação em Administração
Hospitalar pela Universidade São Camilo – SP (1999), MBA Executivo Internacional em Gestão
Empresarial, pela Fundação Getúlio Vargas e Ohio University (2000) e especialização em
Gestão Estratégica pela Fundação Dom Cabral (2002). Ocupou diversos cargos executivos na
Caixa de Assistência do Banco do Brasil e no Banco do Brasil S.A., dentre eles, o cargo de
gerente executivo no Banco do Brasil (2010-2012). Atualmente é conselheiro de administração
na Empresa de Tecnologia Orizon - Grupo CBGS e exerce a atividade de docente.
Cláudia Padilha de Araújo Gomes
Advogada, graduada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2002), possui
pós-graduação em Gestão de Previdência Complementar pela Universidade Federal
Fluminense – Ideas (2012) e pós-graduação em Direito Empresarial com Ênfase em Direito do
Trabalho pela Fundação Getúlio Vargas (2005). Ocupou os cargos de Coordenadora do Núcleo
de Relações Trabalhistas e Sindicais da Light Serviços de Eletricidade S.A. (2001– 2005), de
Gerente Jurídica-Trabalhista na Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás (2006-2012). Atualmente é
Coordenadora Nacional de Direito Trabalhista e Previdenciário (desde 2012) e membra titular
do Conselho Deliberativo da Fundação Petrobras de Seguridade Social (desde 2009).
Luciana Leocadio Silvestrini
Economista, 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
Marcelo Adilson Tavarone Torresi
É Membro do Conselho de Administração da Vikstar Contact Center, Diretor Geral da Pilotage
Investimentos e Membro Efetivo do Conselho Fiscal do Banco Pan S.A. e Bombril S.A. Foi
membro do Conselho Fiscal (Suplente) da Azevedo & Travassos S/A, Diretor Geral do Banco
Paulista S. A., Diretor Geral da SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista S. A., e
membro do Conselho de Administração da Azevedo & Travassos S/A; Diretor Geral do Banco
Pecúnia S. A., Diretor Executivo do Banco Pecúnia S. A., Professor Assistente da LARC -
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Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores, Professor Assistente da Business
School São Paulo; Principal da Silex Business Consulting. Formado em Engenharia pela
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – USP, Especialista em Gestão Estratégica
pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, Especialista em Gestão Estratégica de Finanças pela
Fundação Getúlio Vargas – FGV; Especialista em Gestão Estratégica de Recursos Humanos
pela Fundação Getúlio Vargas – FGV; Especialista, Gestão Estratégica de Operações e
Logística pela Fundação Getúlio Vargas – FGV; e Especialista, Gestão Estratégica de
Marketing pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.
Marcos Reinaldo Severino Peters
Doutorado em Contabilidade e Controladoria pela Universidade de São Paulo (2000).
Mestrado em Contabilidade e Controladoria pela Universidade de São Paulo (1993).
Graduação em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo (1984). Atualmente é
Professor Doutor e Pesquisador da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado,
Professor Titular da Fundação Armando Álvares Penteado, Professor Doutor da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, Professor Coordenador do Curso de Extensão
Controladoria de Empresas Multinacionais da GVPec, Membro do Laboratório de Tecnologia
de Informação da FIPECAFI, Diretor Executivo da Marpe Contabilidade e Consultoria Ltda.
Tem larga experiência na área de Contabilidade e Controladoria com ênfase em
Contabilidade Internacional. Atua principalmente nas seguintes áreas: Contabilidade
Internacional, Controladoria, Finanças, Controles Internos, SOX, IFRS, USGAAP. Ocupou
cargos de direção em empresas como Paranapanema, ADP Systems, Cetenco, ShizenShiseido. É Membro do Conselho de Administração da Azevedo & Travassos S. A., do
Comitê de Auditoria e Gestão de Risco da Vanguarda Agro S. A. e Membro Suplente do
Conselho Fiscal da Alpargatas S.A. Foi Membro do Conselho Fiscal da Paranapanema S. A.
e do Comitê de Governança Corporativa da Mineração Buritirama S.A.
Oscar Luiz Malvessi
Possui doutorado em Administração de Empresas: Tese defendida na FGV-EAESP em 2001
sob o tema “Criação de Valor ao Acionista-VEC®-Valor Econômico Criado e mestrado em
Administração de Empresas na FGV-EAESP (1981). Fundador da OSCAR MALVESSI
Consultoria em Valor, especializada em estratégia financeira voltada para a metodologia
VBM-Value Based Management (desde 1991). Tem atuado em consultoria e treinamento em
diversas empresas: Cielo, Banco BMG, Hypermarcas, Santander-Brasil, VLI-Logística,
EMBRAER, Poit Energia, BMFBovespa, BRFoods, TOTVS, Alupar, WEG, Lupatech, Ripasa,
Farmasa, Camargo Corrêa, UBV SA, Odebrecht, Itaú, Rabobank, Banco Votorantim, Caixa
Economica, Swiss-Re, Vale, Volkswagen, Ericsson, Siemens, Marítima Seguros, CPTM,
MWM, Mercedes Benz, Andersen Consulting, Marcopolo, CPFL, entre outras. Larga
experiência como Diretor Administrativo-Financeiro (1981-1987) em setores como
transportes, agronegócios, pecuária e indústrias de setores variados. Professor de carreiraadjunto do Departamento de Finanças da FGV-EAESP desde 1982, nos cursos de
graduação, pós-graduação e nos cursos “In Company” pela FGV, ministrando temas como
finanças corporativas, análise de investimento, criação de valor ao acionista, fusões e
aquisições e valuation. Criador e coordenador dos cursos de especialização do PEC-FGV na
EAESP em Fusões e Aquisições em 2004 e de Project Finance e PPP em 2002.
Fábio Cornibert
Graduado em Economia pelas Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU (1974), possui pósgraduação com concentração nas áreas de Contabilidade e Finanças - FGV (1981). Atuou
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como Diretor Financeiro na Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. (1983-1990), Diretor
Financeiro na Colgate Palmolive Ltda.(1990-1992), Diretor de Administração e Finanças na
Johnson & Johnson Comércio e Distribuição Ltda (1992-2008) e Diretor Executivo na United
Way do Brasil (2008). Foi membro do Conselho de Administração da United Way do Brasil
(2008) e da Lopes Supermercados S.A. (2010-2013). Foi professor de Finanças no curso de
graduação em Contabilidade da Universidade Radial (2008), e professor de Métricas em
Marketing no curso de Pós Graduação da FAAP (2010-2011). Atualmente é Conselheiro de
Administração na United Way do Brasil e consultor no Comitê de Gestão da BS Distribuidora
de Prod. de Higiene Ltda – Baruel.
Paulo Henrique Bezerra R. Costa
Formado em Administração de Empresas pela Universidade Católica de Pernambuco, com
pós-graduação em Finanças Empresariais pela EAESP/FGV, mestrado em Administração de
Empresas pela Universidade de Birmingham e Certificado em Finanças Quantitativas, possui
mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro. Exerceu diversas posições
gerenciais na Caixa Econômica Federal entre 2001 e 2011, entre elas as de
Superintendente Nacional de Administração de Risco Corporativo e Gerente Nacional de
Risco e Modelagem. Foi membro da Comissão de Riscos e do Comitê Gestor da
Implantação de Basiléia II no Brasil da FEBRABAN e da Comissão Técnica Consultiva de
Gestão de Riscos da BM&FBOVESPA, entre 2005 e 2011, e é atualmente membro do
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Foi eleito Diretor do Banco Panamericano em
05/04/2011. O Sr. Paulo Henrique Bezerra R. Costa, é atualmente membro efetivo do
Conselho Fiscal da Companhia, eleito em 24/04/2014.
Thiago Souza Silva
Bancário, bacharel em Ciência Contábeis (2003) e mestre em Ciências Contábeis (2011) na
Universidade de Brasília, onde também concluiu MBA em Controladoria e Finanças (2008).
Possui curso de extensão em Derivativos (2010) e em Relações com Investidores (2012) na
FIPECAFI – USP. Ingressou na Caixa Econômica Federal, em 2001 e atuou em diversas
áreas, como: Agência Hospital das Forças Armadas (2011), Gerente Nacional de
Contabilidade (2011), Coordenador de informações contábeis para produção do Offering
Memorandum nas emissões internacionais da CAIXA (2012, 2013, 2014), Líder do Time
Ásia no Road Show da primeira emissão de títulos do banco, entre outros. Atualmente,
exerce cargo de Gerente Operacional e Superintendência de Contabilidade e Tributos na
Caixa Econômica Federal. O Sr. Thiago Souza Silva é membro suplente do Conselho Fiscal
da Companhia, eleito em 24/04/2014.
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12.5. n. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os
últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal; ii. qualquer condenação em processo
administrativo da CVM e as penas aplicadas; iii. qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para
a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Com relação aos membros indicados pela administração, nos últimos cinco anos não
ocorreram eventos relacionados a qualquer condenação criminal, qualquer condenação em
processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer.
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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.

Conselho de Administração

Albano Chagas Vieira (titular)
Posse 28/04/2014
Maria Paula Soares Aranha (titular)
Posse 28/04/2014
Valéria Maria de Paula Rezende (titular)
Posse 28/04/2014
Dannyel Lopes de Assis (titular)
Posse 28/04/2014
Maurício França Rubem (titular)
Posse 28/04/2014
Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno
(titular) Posse 28/04/2014
Maria Gustava Brochado Heller Britto (titular)
Posse 28/04/2014
Flávia Silva Fialho Rebelo (suplente)
Posse 28/04/2014
Endrigo de Pieri Perfetti (suplente)
Posse 28/04/2014

Conselho Fiscal

João Bosco de Oliveira Santos (titular)
Posse 31/03/2015
Mário Fernando Engelke (titular)
Posse 31/03/2015
Clodoaldo Francelino Miguel (titular)
Posse 31/03/2015
Susana Hanna Stiphan Jabra (titular)
Posse 31/03/2015
Paulo Henrique Bezerra R. Costa (titular)
Posse 31/03/2015
Thiago Souza Silva (Suplente)
Posse 31/03/2015

Total de
reuniões
realizadas
desde a posse

% de participação do
membro nas reuniões
realizadas após a posse

23

95,7%

23

95,7%

23

100%

23

95,7%

23

95,7%

23

87,0%

23

91,3%

23

4,3%

23

4,3%

Total de
reuniões
realizadas
desde a posse

% de participação do
membro nas reuniões
realizadas após a posse

9

88,9%

9

100%

9

100%

9

100%

9

88,9%

9

12,5%
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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.
a. Nome

b. Data de
nascimento

c. Profissão

d. CPF

Gilberto Lara
Nogueira

25/02/1949

Engenheiro

386.364.768-87

Marta Xavier
Gonçalves

24/06/1967

Economista

946.406.027-15

Luciana Gavazzi
Barragan
Rodrigues

03/03/1976

Contadora/
Administradora

254.212.928-27

e. Cargo
Eletivo
Ocupado
Membro do
Comitê de
Gestão de
Pessoas e
Sustentabilida
de
Membro do
Comitê de
Finanças,
Risco e
Contingências
Membro do
Comitê de
Auditoria

f. Data de
eleição

g. Data de
posse

h. Prazo
do
Mandato

i.
Outros
cargos

j. Eleito
pelo
controlador

k. Membro
Independente

l. Número de
Mandatos
consecutivos

26/06/2014

26/06/2014

2 anos

N/A

Não

N/A

0

26/06/2014

26/06/2014

2 anos

N/A

Não

N/A

0

28/08/2014

28/08/2014

2 anos

N/A

Não

N/A

0

Todas as informações solicitadas nos itens 12.5 “a” a “l” estão descritas no quadro acima.
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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.

Comitê de Auditoria

Maria Paula Soares Aranha (titular)
Posse 26/06/2014
Dannyel Lopes de Assis (titular)
Posse 26/06/2014
Luciana Gavazzi B. Rodrigues (titular)
Posse 28/08/2014

Comitê de Finanças, Riscos e Contingências

Albano Chagas Vieira (titular)
Posse 26/06/2014
Maria Gustava B. Heller Britto (titular)
Posse 26/06/2014
Marta Xavier Gonçalves (titular)
Posse 26/06/2014

Comitê de Gestão de Pessoas e Sustentabilidade

Valéria Maria de Paula Rezende (titular)
Posse 26/06/2014
Maurício França Rubem (titular)
Posse 26/06/2014
Paulo Amador Thomaz A. da Cunha Bueno (titular)
Posse 26/06/2014
Gilberto Lara Nogueira (titular)
Posse 26/06/2014

Total de
reuniões
realizadas
desde a posse

% de participação
do membro nas
reuniões realizadas
após a posse

23

95,7%

23

91,3%

21

100%

Total de
reuniões
realizadas
desde a posse

% de participação
do membro nas
reuniões realizadas
após a posse

24

95,8%

24

91,7%

24

83,3%

Total de
reuniões
realizadas
desde a posse

% de participação
do membro nas
reuniões realizadas
após a posse

20

100%

20

80%

20

75%

20

100%
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12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º
grau entre:
a. administradores do emissor
b. administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou
indiretas, do emissor
c. administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor
d. administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas do emissor
Não aplicável.

12.10. Informar 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 há relação de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos
exercícios sociais, entre administradores da Companhia e a sociedade controlada, direta ou
indiretamente, pela Companhia e controlador direto ou indireto da Companhia ou caso seja
relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou
controladoras, ou controladas de alguma dessas pessoas.
(...)
12.13. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevante
Em relação às informações pendentes no quadro do item 12.5 a Companhia informa que
não recebeu as referidas informações.
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ANEXO V
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
- Estabelecer um plano de remuneração e benefícios, alinhado com as práticas de mercado,
buscando atrair, reter, motivar e desenvolver os Colaboradores, estimulando o espírito de equipe
e o resultado de alta performance.
- Impulsionar o alcance dos objetivos organizacionais vinculados à estratégia da Organização e à
geração de valor para o negócio, observando a legislação vigente e considerando o conceito de
remuneração total, abrangendo: Remuneração Fixa, Remuneração Variável e Benefícios.
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, através do qual este é
remunerado de acordo com o nível de atribuições e responsabilidades designadas à posição do
cargo ocupado na Companhia. 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 um conceito de phantom shares, de forma que, ao final
de cada exercício, as metas atingidas no período de janeiro a dezembro serão convertidas em
Unidades de Referência de Valores (“URVs”), conforme valor médio das ações do período (janeiro
a dezembro), com vesting diferido em 4 anos. Na data de pagamento, as URVs serão convertidas
novamente pela média das ações da Companhia (PMAM3) de janeiro a dezembro do ano anterior
ao pagamento.
Benefícios: conjunto de programas e serviços oferecidos para colaboradores e dependentes,
validados pelas práticas de mercado, que podem ser pagos totalmente ou parcialmente pela
Companhia, com o objetivo de retenção, satisfação e produtividade da força de trabalho.
Consideramos os seguintes benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de
Vida, Previdência Privada, Veículo e Restaurante.
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.
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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 receberiam nenhum adicional,
tendo em vista que a remuneração estabelecida já contempla 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

REALIZADO 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

43,05%

44,43%

12,52%

100,00%

Diretoria nãoEstatutária

55,86%

33,24%

10,89%

100,00%

Benefícios

Remuneração
Total

Nota: - Considerado como base os valores anuais de 2015.

REALIZADO 2014
Órgão

Remuneração Remuneração
Fixa
Variável

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%

Benefícios

Remuneração
Total

Nota: - Considerado como base os valores anuais de 2014.

REALIZADO 2013
Órgão

Remuneração Remuneração
Fixa
Variável
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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%

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

iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
A remuneração estabelecida para os administradores segue as práticas e condições do mercado,
obtida através de pesquisas realizadas com o apoio de especialistas externos.
A remuneração fixa da Diretoria Estatutária é acordada no momento da contratação, podendo ser
ajustada anualmente com base na variação do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor,
de janeiro a dezembro de cada ano, que pode ser aplicada a partir do mês subsequente à
realização da Assembleia Geral Ordinária da Empresa.
Até 2013, a remuneração variável abrangia apenas o 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 o 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 práticas e condições de mercado,
buscando atrair, reter, motivar e desenvolver os profissionais, estimulando o espírito de equipe e o
resultado de alta performance.
Principais objetivos:
- Estabelecer um plano de remuneração e benefícios, alinhado com as práticas de mercado,
buscando atrair, reter, motivar e desenvolver os Colaboradores, estimulando o espírito de equipe
e o resultado de alta performance.
- Impulsionar o alcance dos objetivos organizacionais vinculados à estratégia da Organização e à
geração de valor para o negócio, observando a legislação vigente e considerando o conceito de
remuneração total, abrangendo: Remuneração Fixa, Remuneração Variável e Benefícios.
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:
Exercício de 2014:
- Peso de 60% = Indicadores financeiros (EBIT e EBITDA)
- Peso de 40% = Metas Individuais, pactuadas entre o Diretor Estatutário e o Conselho de
Administração.
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Exercício de 2015 para Diretor Presidente:
- Peso de 60% = Indicadores financeiros (EBITDA, Fluxo de Caixa Livre e Volume de Produção e
Vendas)
- Peso de 40% = Metas Individuais, pactuadas entre o Diretor Presidente e o Conselho de
Administração.
Exercício de 2015 para Diretores Estatutários:
- Peso de 50% = Indicadores financeiros (EBITDA, Fluxo de Caixa Livre e Volume de Produção e
Vendas)
- Peso de 50% = Metas Individuais, pactuadas entre o Diretor Estatutário e o Conselho de
Administração.
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 120% do target
estabelecido, a partir do exercício de 2016.
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 por subsidiárias, controladas ou controladores
diretos ou indiretos
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.
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13.2 – Em relação à remuneração reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios
sociais e à prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da
diretoria estatutária e do conselho fiscal
a) Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2016 Valores Anuais:
a. Conselho
de
Administração

a. Conselho
Fiscal

a. Diretoria
Estatutária

Total

b. Número de Membros

7,00

5,00

3,75

15,75

c. Número de Membros
Remunerados

7,00

5,00

3,75

15,75

1.783.520,00

717.500,00

3.702.180,80

6.203.200,80

benefícios diretos e indiretos

n/a

n/a

680.942,90

680.942,90

remuneração por participação
em comitês

n/a

n/a

n/a

n/a

Proposta Ano de 2016 Valores Anuais

d.i) Remuneração Fixa Anual
salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas
d.ii) Remuneração Variável
Anual

356.704,00

143.500,00

740.436,16

1.240.640,16

INSS

INSS

INSS

INSS

n/a

n/a

3.266.890,00

3.266.890,00

Bônus

n/a

n/a

n/a

n/a

participação nos resultados

n/a

n/a

n/a

n/a

remuneração por participação
em reuniões

n/a

n/a

n/a

n/a

Comissões

n/a

n/a

n/a

n/a

Outros

n/a

n/a

1.239.782,88

1.239.782,88

INSS

INSS

INSS

INSS

n/a

n/a

25.258,52

25.258,52

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2.932.024,39

2.932.024,39

Descrição de outras
remunerações variáveis
d.3) Benefícios pós emprego
d. iv) Benefícios motivados
pela cessação do exercício
do cargo
d. v.) Remuneração baseada
em ações

Observações:

e.) e f.) Total

- Diretoria Estatutária foram considerados 3 Diretores por 12
meses e 1 Diretor por 6 meses (6/12 = 0,5).
- Foram considerados no valor total da remuneração incluindo
fixo + variável + benefícios, os encargos sociais de 20% de
INSS para Conselho de Administração, Conselho Fiscal e
Diretores Estatutários.
- O plano de Incentivo de Longo Prazo é estabelecido por meio
de URVs (Unidade de Remuneração Variável).
2.140.224,00

861.000,00

12.587.515,65

15.588.739,65
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b) Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2015 - Valores Anuais
Real Ano de 2015 Valores Anuais
b. Número de Membros

a. Conselho de a. Conselho
Administração
Fiscal

a. Diretoria
Estatutária

Total

7,16

5,25

3,42

15,83

7,16

5,25

3,42

15,83

1.724.000,00

685.880,84

3.131.317,88

5.541.198,72

benefícios diretos e indiretos

n/a

n/a

517.157,25

517.157,25

remuneração por
participação em comitês

n/a

n/a

n/a

n/a

344.800,00

137.176,17

626.263,58

1.108.239,75

INSS

INSS

INSS

INSS

bônus

n/a

n/a

2.075.614,53

2.075.614,53

participação nos resultados

n/a

n/a

n/a

n/a

remuneração por
participação em reuniões

n/a

n/a

n/a

n/a

comissões

n/a

n/a

n/a

n/a

Outros/INSS

n/a

n/a

646.361,03

646.361,03

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

74.176,30

74.176,30

n/a

n/a

501.951,54

501.951,54

n/a

n/a

1.156.190,64

1.156.190,64

c. Número de Membros
Remunerados
d.i) Remuneração Fixa
Anual
salário ou pró-labore

Outros / INSS
Descrição de outras
remunerações fixas
d.ii) Remuneração
Variável Anual

Descrição de outras
remunerações variáveis
d.iii) Benefícios pós
emprego
d.iv) Benefícios motivados
pela cessação do
exercício do cargo
d.v) Remuneração
baseada em ações

Observações:

(i) O número de membros do Conselho de Administração, Conselho
Fiscal e Diretoria, foi calculado considerando a média anual do
número de membros do órgão apurado mensalmente, nos termos
do Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº 02/2016.
- O Conselho de Administração, em média no ano teve a
participação de 7,16 membros, sendo: 7 membros titulares por 12
meses, 1 membro suplente por 1 mês (1/12 = 0,08) e 1 membro
suplente por 1 mês (1/12 = 0,08)
- O Conselho Fiscal, em média no ano teve a participação de 5,25
membros, sendo: 5 membros titulares por 12 meses, 1 membro
suplente por 2 meses (2/12 = 0,17) e 1 membro suplente por 1 mês
(1/12 = 0,08)
- A Diretoria, em média no ano teve a participação de 3,42
membros, sendo: 2 diretores por 12 meses, 1 diretor por 9 meses
(9/12 = 0,75), 1 diretor por 6 meses (6/12 = 0,5) e 1 diretores por 2
meses (2/12 = 0,17)
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- Foram considerados no valor total da remuneração, incluindo fixo
+ variável + benefícios motivado pela cessação do cargo, os
encargos sociais de 20% de INSS para Conselho de Administração,
Conselho Fiscal e Diretores Estatutários.
e.) e f.) Total

2.068.800,00

823.057,01

8.729.032,75

11.620.889,76

c) Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2014 - Valores Anuais
a. Conselho
de
Administraçã
o

a. Conselho
Fiscal

a. Diretoria
Estatutária

Total

b. Número de Membros

7,00

5,67

4,67

17,33

c. Número de Membros
Remunerados

7,00

5,67

4,67

17,33

1.588.757,82

728.469,31

4.035.287,14

6.352.514,27

benefícios diretos e indiretos

6.485,55

n/a

928.058,45

934.544,00

remuneração por participação
em comitês

n/a

n/a

n/a

n/a

317.751,56

145.693,85

807.057,43

1.270.502,84

n/a

n/a

n/a

n/a

bônus

n/a

n/a

3.035.000,00

3.035.000,00

participação nos resultados

n/a

n/a

n/a

n/a

remuneração por participação
em reuniões

n/a

n/a

n/a

n/a

comissões

n/a

n/a

n/a

n/a

Outros/ INSS

n/a

n/a

607.000,00

607.000,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

n/a

n/a

n/a

n/a

d.iii) Benefícios pós-emprego

n/a

n/a

157.815,05

157.815,05

n/a

n/a

1.517.221,23

1.517.221,23

n/a

n/a

n/a

n/a

Real Ano de 2014 - Valores
Anuais

d.i) Remuneração Fixa Anual
salário ou pró-labore

Outros/INSS
Descrição de outras
5
remunerações fixas
d.ii) Remuneração Variável
Anual

d.iv) Benefícios motivados
pela cessação do exercício
do cargo
d.v) Remuneração baseada
em ações, incluindo opções

Observações:

(i) O número de membros do Conselho de Administração,
Conselho Fiscal e Diretoria, foi calculado considerando a média
anual do número de membros do órgão apurado mensalmente,
nos termos do Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº 02/2016.
- O Conselho de Administração, em média no ano teve a
participação de 7,00 membros, sendo: 7 membros titulares por
12 meses.
- O Conselho Fiscal, em média no ano teve a participação de
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5,67 membros, sendo: 5 membros titulares por 12 meses, 1
membro suplente por 3 meses (3/12 = 0,25), 2 membros
suplentes por 2 meses (1/12 = 0,17) e 1 membro suplente por 1
mês (1/12 = 0,08)
- A Diretoria, em média no ano teve a participação de 4,67
membros, sendo: 3 diretores por 12 meses, 1 diretor por 7 meses
(7/12 = 0,58), 1 diretor por 5 meses (5/12 = 0,42) e 2 diretores
por 4 meses (4/12 = 0,333)
e.) e f.) Total

1.912.994,93

874.163,16

11.087.439,30

13.874.597,39

d) Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2013 - Valores Anuais
a. Conselho
de
Administraçã
o

a. Conselho
Fiscal

a. Diretoria
Estatutária

Total

b. Número de Membros

7,46

5,42

6,08

18,96

c. Número de Membros
Remunerados

7,46

5,42

6,08

18,96

1.306.997,50

680.562,50

4.549.489,36

6.537.049,36

benefícios diretos e indiretos

28.270,80

n/a

1.426.776,94

1.455.047,74

remuneração por participação
em comitês

276.300,00

n/a

n/a

276.300,00

Outros/ INSS

316.659,50

136.112,50

1.661.373,41

2.114.145,41

n/a

n/a

n/a

n/a

bônus

n/a

n/a

2.260.669,31

2.260.669,31

participação nos resultados

n/a

n/a

n/a

n/a

remuneração por participação
em reuniões

n/a

n/a

n/a

n/a

comissões

n/a

n/a

n/a

n/a

Outros/ INSS

n/a

n/a

452.133,86

452.133,86

d.iii) Benefícios pós emprego

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

Real Ano de 2013 - Valores
Anuais

d.i). Remuneração Fixa Anual
salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas
d.ii) Remuneração Variável
Anual

d.iv) Benefícios motivados
pela cessação do exercício
do cargo
d.v) Remuneração baseada
em ações

Observações:

(i) O número de membros do Conselho de Administração,
Conselho Fiscal e Diretoria, foi calculado considerando a média
anual do número de membros do órgão apurado mensalmente,
nos termos do Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº 02/2016.
- O Conselho de Administração, em média no ano teve a
participação de 7,46 membros, sendo: 6 membros titulares por
12 meses, 1 membro titular por 6,5 meses (6,5/12 = 0,54), 1
membro titular por 3 meses (3/12 = 0,25), 2 membros suplentes
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por 2 meses (2/12 = 0,17), 1 membro suplente por 1 mês (1/12 =
0,08) e 1 membro suplente por 3 meses (3/12 = 0,25)
- O Conselho Fiscal, em média no ano teve a participação de
5,42 membros, sendo: 5 membros titulares por 5 meses, 1
membro suplente por 3 meses (3/12 = 0,25) e 2 membros
suplentes por 1 mês (1/12 = 0,08).
- A Diretoria, em média no ano teve a participação de 6,08
membros, sendo: 5 diretores por 12 meses, 1 diretor por 1 mês
(1/12 = 0.08), 1 diretor por 2 meses (2/12 = 0,17) e 1 diretor por
10 meses (10/12 = 0,83)
e.) e f.) Total

1.928.227,80

816.675,00

11.088.524,48

13.833.427,28

13.3 - Remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício
social corrente do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
a) Remuneração variável prevista para o exercício social corrente (2016)
a. Conselho de
Administração

a. Conselho
Fiscal

a. Diretoria

Total

b. Nº de membros

7,00

5,00

3,75

15,75

c. Nº de membros
remunerados

0,00

0,00

3,75

3,75

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

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

n/a

n/a

d. Bônus
i. Valor mínimo previsto no
plano de remuneração
(R$/Unidade):
ii. Valor máximo previsto no
plano de remuneração
(R$/Unidade):
iii. Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas sejam atingidas
(R$/Unidade):
iv. Valor efetivamente
reconhecido no resultado
(R$/Unidade):
e. participação nos
resultados
i. Valor mínimo previsto no
plano de remuneração
ii. Valor máximo previsto no
plano de remuneração
iii. Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas sejam atingidas
iv. Valor efetivamente
reconhecido no resultado

3.266.890,00

3.266.890,00

3.266.890,00

3.266.890,00

b) Remuneração variável do exercício social encerrado – 2015
a. Conselho
a. Conselho
de
Fiscal
Administração

a. Diretoria

Total
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b. Nº de membros

7,16

5,25

3,42

15,83

c. Nº de membros
remunerados

0,00

0,00

3,42

3,42

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

4.250.806,00

4.250.806,00

n/a

n/a

3.036.290,00

3.036.290,00

n/a

n/a

2.075.615,00

2.075.615,00

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

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

d. Bônus
i. Valor mínimo previsto no
plano de remuneração
(R$/Unidade):
ii. Valor máximo previsto no
plano de remuneração
(R$/Unidade):
iii. Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas sejam atingidas
(R$/Unidade):
Valor efetivamente
reconhecido no resultado
(R$/Unidade):
e. participação nos
resultados
i. Valor mínimo previsto no
plano de remuneração
ii. Valor máximo previsto no
plano de remuneração
iii. Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas sejam atingidas

iv. Valor efetivamente
reconhecido no resultado

c) Remuneração variável do exercício social encerrado – 2014
a. Conselho de
Administração

a. Conselho
Fiscal

a. Diretoria

Total

b. Nº de membros

7,00

5,67

4,67

17,33

c. Nº de membros
remunerados

0,00

0,00

4,67

4,67

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

10.791.394,00

10.791.394,00

n/a

n/a

8.043.004,00

8.043.004,00

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

d. Bônus
i. Valor mínimo previsto no
plano de remuneração
(R$/Unidade):
ii. Valor máximo previsto no
plano de remuneração
(R$/Unidade):
iii. Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas sejam atingidas
(R$/Unidade):
iv. Valor efetivamente
reconhecido no resultado
(R$/Unidade):
e. participação nos
resultados
i. Valor mínimo previsto no
plano de remuneração
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ii. Valor máximo previsto no
plano de remuneração
iii. Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas sejam atingidas
iv. Valor efetivamente
reconhecido no resultado

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

d) Remuneração variável do exercício social encerrado – 2013

a. Conselho
a .Conselho
de
Fiscal
Administração

a. Diretoria

Total

b. Nº de membros

7,46

5,42

6,08

18,96

c. Nº de membros
remunerados

0,00

0,00

6,08

6,08

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

3.328.147,00

3.328.147,00

n/a

n/a

3.328.147,00

3.328.147,00

n/a

n/a

2.260.669,00

2.260.669,00

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

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

d. Bônus
i. Valor mínimo previsto no
plano de remuneração
(R$/Unidade):
ii. Valor máximo previsto no
plano de remuneração
(R$/Unidade):
iii. Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas sejam atingidas
(R$/Unidade):
iv. Valor efetivamente
reconhecido no resultado
(R$/Unidade):
e. participação nos
resultados
i. Valor mínimo previsto no
plano de remuneração
ii. Valor máximo previsto no
plano de remuneração
iii. Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas sejam atingidas
iv. Valor efetivamente
reconhecido no resultado

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 pré-estabelecidas, que
são apuradas ao final do exercício e convertidas em Incentivo de Longo Prazo (ILP).
O Programa de Remuneração Variável baseado em ações, não se aplica aos membros do
Conselho de Administração da Companhia.
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b. principais objetivos do plano
•
•
•
•
•

Alavancar os resultados financeiros sustentáveis da Paranapanema;
Reconhecer e remunerar performances individuais;
Estimular o espírito de equipe;
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 pesos definidos pelo Conselho de Administração, conforme
descrito no Item 13.1.c
O ganho potencial será resultado da valorização da ação entre o ano da concessão das URVs 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 da 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 URVs 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 URVs e não é estabelecido número máximo dessa unidade.
h. condições de aquisição de ações
Para fazer jus às URVs, os Diretores Estatutários deverão ter atingido as metas préestabelecidas, 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 URVs 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
Tendo em vista que o programa de remuneração variável da Companhia não contempla a
aquisição efetiva de ações, não há, desta forma, uma determinação de prazo para o seu
exercício.
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k. forma de liquidação
Em cada ano de pagamento das URVs, 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, após a apreciação, pelo
Conselho de Administração, das Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício social
anterior.
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 reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios
e à prevista para o exercício social corrente 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 URVs.
Abaixo, segue previsão para remuneração baseada em ações prevista para a Diretoria. Os
membros do Conselho de Administração não fazem jus à essa remuneração.
Nota: Não houve o pagamento de remuneração variável baseada no plano de phantom shares
nos exercícios sociais de 2013 e 2014.
a) Remuneração baseada em ações – previsão 2016
Conselho de
Administração
Nº total de membros
Nº de membros remunerados
Preço médio ponderado de
exercício:
(a) Das URVs em aberto no início
do exercício social

Diretoria
Estatutária
3,42

n/a

n/a

3,42

2,806
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(b) Das URVs perdidas durante o
exercício social
(c) Das URVs exercidas durante o
exercício social
(d) Das URVs expiradas durante
o exercício social
Diluição potencial no caso do
exercício de todas as URVs
outorgadas

n/a
n/a
n/a
n/a

Conselho de
Administração

n/a
n/a
n/a
n/a

Diretoria
Estatutária

Outorga de URVs
Preço médio ponderado do
exercício
Data de outorga
Quantidade de URVs outorgadas
Prazo para que as URVs se
tornem exercíveis
Prazo máximo para exercício das
URVs
Prazo de restrição à transferência
das ações
Valor justo das URVs na data da
outorga

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

mar/16
316.996,84
1 ano
n/a
n/a
n/a

b) Remuneração baseada em ações – realizado 2015
Conselho de
Administração
Nº total de membros
Nº de membros remunerados
Preço médio ponderado de
exercício:
(a) Das URVs em aberto no início
do exercício social
(b) Das URVs perdidas durante o
exercício social
(c) Das URVs exercidas durante o
exercício social
(d) Das URVs expiradas durante o
exercício social
Diluição potencial no caso do
exercício de todas as URVs
outorgadas

Diretoria
Estatutária
4,67

n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

4,67

3,02
2,806
2,806
n/a
n/a
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Diretoria
Estatutária

Conselho de
Administração
Outorga de URVs
Preço médio ponderado de
exercício
i. Data de outorga
ii. Quantidade de URVs
outorgadas
iii. Prazo para que as URVs se
tornem exercíveis
iv. Prazo máximo para exercício
das URVs
v. Prazo de restrição à
transferência das URVs
Valor justo das URVs na data
da outorga

n/a

27/03/2015

n/a

333.287,00

n/a

n/a6

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatutária ao final do último exercício social
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 URVs. Os membros do
Conselho de Administração não fazem jus a essa remuneração.
Remuneração baseada em ações - exercício social 31.12.2015
a.Conselho de
Administração

a.Diretoria
Estatutária

b. Nº total de membros

7,16

3,42

c. Nº de membros remunerados

n/a

3,42

d. URVs ainda não exercíveis
i. Quantidade

6

n/a

1.008.770,61

ii. Data em que se tornarão exercíveis

n/a

Abr/2016 – 158.122,31
Abr/2017 – 316.996,84
Abr/2018 – 187.388.46
Abr/2019 – 187.388,46
Abr/2020 – 158.874,53

iii. Prazo máximo para exercício das URVs

n/a

n/a7

iv. Prazo de restrição à transferência das ações

n/a

n/a

v. Preço médio ponderado de exercício

n/a

2,806
(Média Simples)

Tendo em vista que o programa de remuneração variável da Companhia não contempla a aquisição
efetiva de ações, não há, desta forma, uma determinação de prazo para o seu exercício
7
Tendo em vista que o programa de remuneração variável da Companhia não contempla a aquisição
efetiva de ações, não há, desta forma, uma determinação de prazo para o seu exercício.
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vi. Valor justo das URVs no último dia do
exercício social

n/a

n/a

i. Quantidade

n/a

n/a

ii. Prazo máximo para exercício das URVs

n/a

n/a

iii. Prazo de restrição à transferência das ações

n/a

n/a

iv. Preço médio ponderado de exercício

n/a

n/a

n/a

n/a8

n/a

n/a

e. em relação às URVs exercíveis

v. Valor justo das URVs no último dia do
exercício social
vi. Valor justo do total das URVs no último dia do
exercício social

13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais
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 URVs. Os membros do
Conselho de Administração não fazem jus a essa remuneração.
Nota: Não houve o pagamento de remuneração baseada no plano de phantom shares nos
exercícios sociais de 2013 e 2014.
a) Exercício social 31.12.2015
a. Conselho de
Administração

a. Diretoria
Estatutária

b. Nº de membros

7,16

3,42

c. Nº de membros remunerados

n/a

3,42

i. Número de URVs

n/a

129.608,37

ii. Preço médio ponderado de exercício

n/a

2,806

iii. Diferença entre o valor de exercício e o valor de
mercado das ações relativas às URVs exercidas

n/a

n/a

i. Número de URVs

n/a

316.996,84

ii. Preço médio ponderado de aquisição

n/a

n/a

d. em relação às URVs exercidas

e. em relação às URVs entregues

8

Por não se tratar de um plano de opção de compra de ações, não existe a necessidade de cálculo do valor
justo das URVs. O único valor que é calculado pela Companhia é o preço médio das ações da Companhia
de janeiro a dezembro de 2015, o qual é utilizado como referência para determinação da quantidade de
Unidades de Referência de Valor (URVs), conforme informado no item “v. Preço médio ponderado de
exercício
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iii. Diferença entre o valor de aquisição e o valor de
mercado das ações adquiridas

n/a

n/a

13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7, tal como a explicação do método de precificação do valor das ações e das opções
- 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 URVs.
A apuração para concessão e pagamento é realizada em URVs, 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
O programa de ILP utiliza um conceito de phantom shares, de forma que, ao final de cada
exercício, as metas atingidas no período de janeiro a dezembro serão convertidas em URVs,
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 URVs.
e. se alguma 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 URVs.
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

Ações Ordinárias de

%
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Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Diretoria
Total

emissão da Companhia
200.001
N/A
276.300
476.301

0,06
N/A
0,09
0,15

13.10. Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
Órgão
Valores Anuais –
Realizado 2015

a. Conselho de
Administração

a. Conselho
Fiscal

a. Diretoria
Estatutária

b. Número de Membros

7,16

5,25

3,42

c. Número de Membros
Remunerados

0,00

0,00

3,42

d. Nome do Plano

n/a

n/a

BrasilPrev PMA Prev
PGBL

e. Quantidade de
Administradores que reúnem as
condições para se aposentar

n/a

n/a

0,00

n/a

n/a

60 anos de
idade + 10 anos
de contribuição
+ perda de
vinculo com a
empresa
ou
ser aposentado
pela previdência
social + perda
de vinculo com
a empresa

n/a

n/a

496.793,37

n/a

n/a

161.395,84

f. Condições para se aposentar
antecipadamente

g. 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.
h. Valor total acumulado das
contribuições realizadas
durante o último exercício
social, descontada a parcela
relativa a contribuições feitas
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diretamente pelos
administradores.

i. Se há possibilidade de
resgate antecipado e quais as
condições

n/a

n/a

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

13.11 – Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da
diretoria estatutária e do conselho fiscal
Ano de 2015
Remuneração Total Anual
b. Número de Membros
c. Número de Membros
Remunerados
d. Valor da Maior Remuneração
Individual
e. Valor da Menor Remuneração
Individual
f. Valor Médio da Remuneração
Individual

Remuneração Total Anual

a. Conselho
de
Administração

a. Conselho
Fiscal

a. Diretoria
Estatutária

7,16

5,25

3,42

7,16

5,25

3,42

316.800,00

164.520,00

4.322.534,42

288.000,00

157.665,00

1.461.841,13

288.938,55

156.772,76

2.552.348,76

Ano de 2014
Conselho de
Conselho
Administração
Fiscal

Diretoria
Estatutária

Número de Membros

7,00

5,67

4,67

Número de Membros Remunerados

7,00

5,67

4,67

265.868,28

164.520,00

3.412.433,10

265.868,28

164.520,00

1.482.913,60

273.284,99

154.264,09

2.016.943,50

Valor da Maior Remuneração
Individual
Valor da Menor Remuneração
Individual
Valor Médio da Remuneração
Individual

Remuneração Total Anual

Ano de 2013
Conselho de
Conselho
Administração
Fiscal

Diretoria
Estatutária

Número de Membros

7,46

5,42

6,08

Número de Membros
Remunerados

7,46

5,42

6,08
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Valor da Maior Remuneração
Individual
Valor da Menor Remuneração
Individual
Valor Médio da Remuneração
Individual

265.233,60

156.801,60

1.908.601,31

212.184,00

156.801,60

1.011.047,95

258.533,34

150.770,77

1.822.771,15

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 da Companhia, além das referentes à função que
ocupam.
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.
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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 29 de abril de 2016, 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. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e aprovar o Relatório da Administração
e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores
Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2015.
1.1 Contas dos Administradores
A favor ( )
Contra ( )
Abstenção ( )
1.2 Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2015
A favor ( )
Contra ( )
Abstenção ( )
Justificativa de voto:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de
2016 (“Orçamento de Capital”), com a consequente retenção do remanescente do lucro líquido
apurado no exercício de 2015, nos termos do art. 196 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”).
A favor ( )
Contra ( )
Abstenção ( )
Justificativa de voto:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2015 e a distribuição do dividendo mínimo obrigatório.
A favor ( )
Contra ( )
Abstenção ( )
Justificativa de voto:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Definição do número a compor do Conselho de Administração da Companhia e a eleição de
seus membros para o biênio de 2016/2017:
4.1 Número de membros:
5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) ou Abstenção ( )
4.2. Eleição de seus membros, mediante Votação Simples ou por meio do Processo do Voto
Múltiplo.
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Conselho de Administração
formado por 5 (cinco)
membros
(marcar com um “x” até
5 membros abaixo):

Conselho de Administração
formado por 6 (seis)
membros
(marcar com um “x” até
6 membros abaixo):

Conselho de Administração
formado por 7 (sete)
membros
(marcar com um “x” até
7 membros abaixo):

1. ( ) Albano Chagas Vieira
( ) Ary Joel de Abreu
Lanzarin

1. ( ) Albano Chagas Vieira
( ) Ary Joel de Abreu
Lanzarin

1. ( ) Albano Chagas Vieira
( ) Ary Joel de Abreu
Lanzarin

2. ( ) Dannyel Lopes de
Assis
( ) Osvaldo Bruno Brasil
Cavalnte

2. ( ) Dannyel Lopes de
Assis
( ) Osvaldo Bruno Brasil
Cavalnte

2. ( ) Dannyel Lopes de
Assis
( ) Osvaldo Bruno Brasil
Cavalnte

3. ( ) Paulo Amador T Alves
3. ( ) Paulo Amador T
da Cunha Bueno
Alves da Cunha Bueno
( ) Endrigo de Pieri Perfetti
( ) Endrigo de Pieri
Perfetti
4. ( ) Valéria Maria de Paula
Rezende
4. ( ) Valéria Maria de
( ) Augusto Brauna
Paula Rezende
Pinheiro
( ) Augusto Brauna
Pinheiro
5. ( ) Luiz Carlos Siqueira
Aguiar
5. ( ) Luiz Carlos Siqueira
( ) Rubens Cardoso da
Aguiar
Silva
( ) Rubens Cardoso da
Silva
6. ( ) Henrique Jäger
( ) Thiago Freitas
6. ( ) Henrique Jäger
Rodrigues
( ) Thiago Freitas
Rodrigues
7. ( ) Pedro José Rodrigues
( ) a definir
7. ( ) Pedro José
Rodrigues
( ) a definir

3. ( ) Paulo Amador T Alves
da Cunha Bueno
( ) Endrigo de Pieri
Perfetti
4. ( ) Valéria Maria de Paula
Rezende
( ) Augusto Brauna
Pinheiro
5. ( ) Luiz Carlos Siqueira
Aguiar
( ) Rubens Cardoso da
Silva
6. ( ) Henrique Jäger
( ) Thiago Freitas
Rodrigues
7. ( ) Pedro José Rodrigues
( ) a definir

A favor ( )
Contra ( )
Abstenção ( )
Justificativa de voto:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Definição do número a compor o Conselho Fiscal da Companhia e eleição de seus membros
5.1 Número de membros:
3 ( ); 4 ( ); 5 ( ); ou Abstenção ( )
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5.2 Eleição de seus membros:
Conselho Fiscal
formado por 3 (três)
membros
(marcar com um “x” até
3 membros abaixo):

Conselho Fiscal
formado por 4 (quatro)
membros
(marcar com um “x” até
4 membros abaixo):

Conselho Fiscal
formado por 5 (cinco)
membros
(marcar com um “x” até
5 membros abaixo):

1. ( ) Mario Fernando
Engelke
( ) Carlos Emílio Flesch

1. ( ) Mario Fernando
Engelke
( ) Carlos Emílio Flesh

1. ( ) Mario Fernando
Engelke
( ) Carlos Emílio Flesh

2. ( ) Cláudia Padilha de
Araújo Gomes
( ) Luciana Leocadio
Silvestrini

2. ( ) Cláudia Padilha de
Araújo Gomes
( ) Luciana Leocadio
Silvestrini

2. ( ) Cláudia Padilha de
Araújo Gomes
( ) Luciana Leocadio
Silvestrini

3. ( ) Marcelo Adilson
Tavarone Torresi
( ) Marcos Reinaldo
Severino Peters

3. ( ) Marcelo Adilson
Tavarone Torresi
( ) Marcos Reinaldo
Severino Peters

3. ( ) Marcelo Adilson
Tavarone Torresi
( ) Marcos Reinaldo
Severino Peters

4. ( ) Oscar Malvessi
( ) Fábio Cornibert

4. ( ) Oscar Malvessi
( ) Fábio Cornibert

4. ( ) Oscar Malvessi
( ) Fábio Cornibert

5. ( ) Paulo Henrique
Bezerra R. Costa
( ) Thiago Souza Silva

5. ( ) Paulo Henrique
Bezerra R. Costa
( ) Thiago Souza Silva

5. ( ) Paulo Henrique
Bezerra R. Costa
( ) Thiago Souza Silva

A favor ( )
Justificativa de voto:

Contra ( )

Abstenção ( )

6. Fixação da remuneração dos Administradores da Companhia e membros do Conselho Fiscal
para o exercício de 2016.
A favor ( )
Contra ( )
Abstenção ( )
Justificativa de voto:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
[Cidade], [dia] de [mês] de [2016]
__________________________
Outorgante

