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1. Mensagem da
Administração
A Paranapanema começou a colher, nesse ano de 2013, e em especial no último
trimestre, os frutos de um trabalho intenso
– denominado Projeto Nova Paranapanema, iniciado em 2011 - que envolveu atuação institucional e comercial, reorganização industrial, maior foco na gestão de
riscos de mercado e aumento da rentabilidade de seus ativos.
O ano marcou a consolidação da primeira fase de expansão e modernização da Unidade Dias d’Ávila, na Bahia – a maior fábrica da Companhia,
e que já está operando com capacidade de 280 mil toneladas de cobre
refinado por ano, conforme planejado - e também a inauguração da nova
planta de tubos de cobre Cast & Roll, na Unidade Utinga, em São Paulo. Os
investimentos nas unidades produtivas resultaram em expansão da escala de produção, maior flexibilidade industrial, aumento de produtividade e
qualidade dos produtos, permitindo assim captura de prêmios superiores
nos produtos transformados.
A Paranapanema tem buscado também a melhoria da gestão de seu
capital de giro, baseando-se principalmente na integração da sua área de
Supply Chain com as demais áreas funcionais, o que demonstra o foco e
comprometimento da Administração na eficiência da Companhia.
O cenário econômico de 2014 trará uma série de desafios para a Paranapanema, com incertezas sobre o crescimento das economias emergentes; pressão sobre os juros internacionais; novos realinhamentos entre
moedas e preços dos ativos; e ainda incertezas no ambiente político-econômico no Brasil, nosso principal mercado.
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A empresa iniciou o Projeto PMA 2018, iniciativa que tem por objetivo
garantir a perenização e criação de valor da Companhia, que prevê ampla
revisão e o aprimoramento das operações industriais, comerciais, financeiras e administrativas da Companhia, tendo como pilares os resultados, processos e pessoas.
Os objetivos do Projeto consistem na melhora de resultados operacionais, mais transparência e profissionalismo nas ações de rotina, e duradouros ganhos de produtividade e de eficiência nos segmentos de Cobre Primário e de Produtos de Cobre.
A expectativa é de profunda mudança de cultura baseada em meritocracia e orientada para resultado, com maior engajamento dos colaboradores,
criação de novos projetos e potencialização dos já existentes.
Com a implementação do PMA-2018, a Administração segue a direção
indicada pelo Projeto Nova Paranapanema e visa acelerar a transformação
da Companhia, adequando o modelo de negócios de modo a produzir melhores níveis de rentabilidade e geração de valor mais adequados aos acionistas e demais stakeholders.
Agradecemos aos acionistas, administradores, colaboradores, clientes,
fornecedores, governos e à sociedade em geral, pelo apoio e parceria ao
longo do exercício de 2013, na expectativa de que 2014 seja um ano construtivo e melhor para todos.
A Administração
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2. A Paranapanema
2.1 Quem Somos
A Paranapanema é uma das mais importantes empresas brasileiras de classe internacional na área de metais não ferrosos,
operando na fundição e refino de cobre primário e semi-manufaturados de
cobre e suas ligas. A sede social está localizada no município de Dias d’Ávila
(BA), onde também se encontra uma unidade industrial, com fábricas localizadas em Utinga, Capuava (Santo André - SP) e Serra (ES).
São produzidos diversos produtos como anodos, catodos, vergalhões e
fios trefilados em Dias D’Ávila (BA) – produtos amplamente utilizados na indústria de condutores elétricos, laminados, arames, barras e perfis de cobre
e suas ligas, a partir dos quais são fabricadas peças e componentes para
as indústrias automotivas, de eletroeletrônica, vestuário, ferragens, metais
sanitários, estamparias, usinagens, aparelhos de ar condicionado doméstico e industrial, compressores, componentes e dezenas de outros sistemas
de refrigeração, em Utinga (SP), tubos de cobre sem costuras retos e tubos
de cobre para o setor da construção civil, em Capuava (SP) e conexões de
cobre destinadas a sistemas de condução de água quente ou fria, de gases
industriais e residenciais e de combate a incêndio, em Serra (ES).
Foi criado em 2009 o Centro de Distribuição de Produtos de Cobre
(CDPC) com o objetivo de distribuir os produtos das unidades de produção
no mercado doméstico. Sua sede está localizada no município de Santo André (SP), e possui duas filiais, uma em Dias d’Ávila (BA) e outra em Itatiaia (RJ).
Na visão da Paranapanema, a geração de valor para seus acionistas,
colaboradores e comunidades baseia-se no crescimento sustentável e
manutenção de níveis adequados de rentabilidade, a partir de diferenciais
competitivos e consolidação na liderança no segmento local de cobre, ampliando sua base de clientes e expandindo seletivamente sua presença
no mercado externo, com produtos diversificados, de alta qualidade, com
menores custos, sustentada por ações que mantenham níveis elevados de
responsabilidade socioambiental.
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Nossa missão:
Garantir a produção de cobre e suas ligas, com
sustentabilidade e valor percebido por colaboradores, acionistas, clientes e fornecedores.

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

Nossos valores:

A PARANAPANEMA

uu

Motivação para conquistar e manter clientes

uu

Capacidade de crescer com sustentabilidade

uu

Ética exemplar nas relações internas e externas

uu

Criatividade e Inovação para alcançar a excelência

uu

Dedicação de todos para enfrentar e vencer desafios

uu

Relação de trabalho baseada em confiança e respeito

uu

Capacidade de adaptação para superar as adversidades

6

PARANAPANEMA

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2013

2.2 O que fazemos
A Paranapanema é uma das mais importantes empresas brasileiras de
classe internacional na área de metais não ferrosos, operando na fundição
e refino de cobre primário e semi-manufaturados de cobre e suas ligas.
Nossas atividades estão distribuídas em quatro unidades industriais:

Dias d’Ávila - BA
Unidade de Cobre Primário
e de Produto de Cobre
Serra - ES
Unidade de produtos
de cobre
Utinga - SP
Capuava - SP
Unidade de produtos
de cobre

A PARANAPANEMA
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Atualmente somos o maior produtor
brasileiro de cobre:
Cobre Primário

Líder absoluto com
mais de 50% das
vendas no mercado
brasileiro

Produtos de cobre e ligas

Três plantas de
transformação de
cobre refinado e
sucata de cobre

Maior fornecedora de
vergalhão de cobre do
Brasil

Presença crescente no
mercado de tubos e
conexões

Com o objetivo de consolidar a liderança no segmento de cobre no Brasil, a Paranapanema iniciou, em 2012, um processo de reestruturação financeira, fiscal e societária, que inclui também o fortalecimento de sua gestão
e um amplo programa de ampliação e modernização de suas fábricas, preparando a Companhia para o novo ciclo de crescimento sustentável e maior
geração de valor aos seus acionistas. Este projeto também contempla a otimização dos processos operacionais e investimentos no parque industrial,
visando expansão da escala de produção, maior produtividade e qualidade
dos produtos, de modo a manter a competitividade e eficiência nos mercados doméstico e internacional.
Neste novo contexto, as unidades deixaram de ser definidas em função
da localização geográfica. Agora estão divididas por linha de negócios, sob
a denominação de Unidade Cobre Primário, único produtor brasileiro de
cobre eletrolítico com 99,99% de pureza, e Unidade Produtos de Cobre,
responsável pela produção de semielaborados de cobre e suas ligas.
Buscando sempre a melhoria dos resultados, a Paranapanema continua
realizando importantes investimentos, como a complementação da expansão na Unidade Cobre Primário visando modernização das linhas de produção e aumento da capacidade instalada.
Em 2013 foi concluída a primeira etapa de modernização da eletrólise,
com a montagem da nova máquina de Cátodo Permanente e interligações
de cabos elétricos e instrumentação. Com esta tecnologia, a Unidade de
Negócios de Cobre Primário atingiu, a partir de setembro de 2013, a capacidade nominal de produção de 280 mil t/ano de cobre eletrolítico, sendo
46% deste volume já fabricado através da nova tecnologia.

A PARANAPANEMA
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O fluxo do processo produtivo pode ser
resumido como segue:
Mineração
Concentrado de Cobre
(atividade não-integrada)

Unidade Cobre Primário
Dias d’Ávila – BA

Unidade Produtos de Cobre
Dias d’Ávila - BA
Utinga e Capuava – SP

Logística CDPC
Centro de Distribuição de Produtos de
Cobre (BA e RJ)

Consumo anual de aproximadamente 620 mil t, com
cerca de 75% da matéria-prima fornecida pelo Chile.
Matéria-prima concentrada com teor de 28% de cobre e
outros elementos como enxofre, ouro e prata.

Capacidade de produção: catodo 280 mil t/ano; ácido
sulfúrico 680 mil t/ano; lama anódica 560 ton/ano

Capacidade de produção anual: vergalhão 200 mil t/
ano; fio trefilado 54 mil t/ano; tubos, laminados, barras e
conexões 90 mil t/ano.

A proximidade do CDPC com os principais clientes
concentrados nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste
proporciona agilidade na entrega de produtos de cobre.

Estratégia: manter a liderança da Paranapanema, no segmento de cobre no Brasil, por meio de suas marcas Caraíba e Eluma. A Paranapanema
encerrou 2013 como o maior produtor não integrado de cobre refinado do
Brasil, com a produção representando cerca de 57% do consumo doméstico. É também um dos líderes de mercado do país no segmento de produtos
de cobre, como laminados, barras, tubos, conexões e ligas de cobre.
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Vantagens Competitivas
A Companhia possui diversas vantagens competitivas, as quais acredita
que são pilares importantes para consecução de seu objeto social. Dentre
suas vantagens, destacam-se:
- Qualidade reconhecida dos seus produtos: a Companhia é a única empresa no Brasil que produz cobre eletrolítico com 99,99% de pureza, comprovada pelo registro na LME como grau “A” e credenciamento ISO 9002.
Isto faz com que a Companhia compita com os concorrentes do mercado
internacional.
- Posição única de sua infraestrutura: os investimentos em modernização
e expansão das plantas industriais realizados nos últimos anos elevou a
capacidade de produção de cobre refinado e acarretou maior flexibilidade
industrial, permitindo captura de prêmios superiores nos produtos transformados.
- Gestão de risco de metal e exposição cambial: a Companhia acredita
que seus investimentos no controle e no gerenciamento da volatilidade na
variação do preço do metal ou do cambio minimize a volatilidade dos seus
custos de produção contribuindo para a formação do preço do produto final
mais competitivo.

A PARANAPANEMA

10

PARANAPANEMA

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2013

2.3 Governança Corporativa
A Paranapanema é uma empresa de capital aberto, com controle acionário privado e pulverizado, listada na BM&FBovespa desde 1971. Em fevereiro
de 2012 a Companhia aderiu ao Novo Mercado, mais alto nível diferenciado
de Governança Corporativa da bolsa, cumprindo requisitos como: capital
composto apenas por ações ordinárias; 100% de Tag Along; realização de
reunião pública anual com investidores; e estatuto social com cláusula de
adesão à Câmara de Arbitragem.
A Paranapanema dispõe de uma estrutura de governança que valoriza
o compromisso com a ética nos processos de tomada de decisão. Todas
as práticas se baseiam em documentos de referência, como o Código de
Conduta e o Estatuto Social, sempre seguindo as diretrizes da responsabilidade empresarial, prestação de contas, transparência, equidade e decisões
colegiadas orientadas para o consenso entre as partes envolvidas, sempre
com visão de longo prazo.
As demonstrações financeiras são divulgadas em padrão IRFS (International Finance Reporting Standard) desde 2010, e trimestralmente são realizadas teleconferências com o mercado de capitais.
Todas as comunicações da Companhia com o mercado de capitais estão
disponíveis na página de Relações com Investidores do site.

2.4 Composição Acionária
5,7%

0,01%

8,2%
33,1%
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2.5 Públicos Estratégicos
A Paranapanema desenvolve e aprimora suas operações, buscando
atender as expectativas de seus públicos de interesse, por meio de canais
exclusivos.
Destacamos o nosso site (www.paranapanema.com.br), onde é possível
ter acesso a relatórios financeiros e de sustentabilidade, boletins e matérias, além de informações corporativas como prêmios, certificações, produtos e endereços.

Públicos

Ações de relacionamento e canais de comunicação

Acionistas e
investidores

Website de Relações com Investidores | E-mail para a comunicação com
a área de Relações com investidores | Contato Telefônico | Reuniões |
Reuniões da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento
do Mercado de Capitais (APIMEC) | Relatórios e teleconferências trimestrais | Relatório de Sustentabilidade | Participação em conferências |
Vídeo Institucional | Linha Ética | Código de Ética | Políticas Específicas

Clientes

Eventos de relacionamento com clientes | Website | Canal telefônico
|Visitas periódicas | Canais informativos impresso e virtual | Visitas da
equipe de Assistência Técnica e Comercial | Vídeos Institucionais | Relatório de Sustentabilidade | Linha Ética | Código de Ética |

Colaboradores

Canais informativos impresso e virtual | Intranet | Website | Eventos com
a direção | Ouvidoria | Website | Reuniões periódicas | Atendimento Pessoal | Semana de Meio Ambiente e Prevenção de acidentes | Relatório
de Sustentabilidade | Linha Ética | Código de Ética |

Fornecedores

Contato Telefônico|Contato via email | Políticas específicas |Relatório de
Sustentabilidade | Linha Ética | Código de Ética |

Comunidades

Atendimento via website / contato telefônico | Divulgação de informações socioambiental | Relatório de Sustentabilidade | Visitas às comunidades | Linha Ética | Código de Ética |

Governo e sociedade

Participação em fóruns e comitês setoriais | Participações em associações e instituições | Website | Relatório de Sustentabilidade | Linha Ética
| Código de Ética |

A PARANAPANEMA
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As associações são organizações que têm por finalidade a promoção de
assistência social, cultural, representação política e defesa de interesses de
classe. A Paranapanema está presente e participa ativamente das principais
associações e entidades ligadas ao segmento de cobre:

Entidade

Descrição

ABCobre

Associação Brasileira do Cobre

ABM

Associação Brasileira de Metalurgia

ABRASCA

Associação Brasileira das Companhias Abertas

ACB

Associação Comercial da Bahia

Cofic Pólo Petroquímico
Petroquímico

Conselho Fomento Industrial do Pólo Petroquímico

FIESP

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo

Instituto Pro Cobre

Faz parte da Internacional Copper Association (ICA), encarregada da promoção
mundial do cobre.

LIDE

Grupo de Líderes Empresariais

Sindicel

Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de
Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo

EMI

Escola de Marketing Industrial

USUPORT

Associação de Usuários dos Portos da Bahia

FIEB

Federação das Indústrias do Estado da Bahia

SIMMEB

Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Material Elétrico do Estado
da Bahia

A PARANAPANEMA
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2.6 Estrutura
Presidência
Christophe Malik Akli

Diretoria Unidade de
Cobre Primário (*)
Rodrigo Junqueira
dos Santos

Diretoria Unidade de
Produtos de Cobre
Miguel Ângelo de
Carvalho

Diretoria de Logística
Antônio Carlos da
Rosa Pereira

* Diretoria não estatutária

Diretoria de Gestão
Corporativa (*)
Célia Silvério

Diretoria Financeira
e de Relações com
Investidores
Thiago Alonso de
Oliveira

Estrutura válida a partir de maio / 2014

Assembleia Geral de Acionistas
A Assembleia Geral de Acionistas é a instância máxima de deliberação
na Paranapanema, cabendo ao Conselho de Administração convocar anualmente as Assembleias Ordinárias, e sempre que houver necessidade as
Assembleias Extraordinárias.
Tais convocações são públicas, fixando-se a agenda relativa aos assuntos a serem deliberados à condução dos negócios e estimulando-se a participação dos acionistas e o exercício do voto através do Manual de Participação dos Acionistas em Assembleias, disponibilizado pela Paranapanema
em todas as convocações desde 2008.
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Conselho de Administração
O Conselho de Administração da Paranapanema é responsável pelo estabelecimento das políticas e estratégias e, dentre outras atribuições, por
eleger os diretores e fiscalizar a gestão dos mesmos.
O Conselho de Administração é composto por sete membros efetivos e
igual número de suplentes, reunindo-se uma vez por mês de maneira ordinária e sempre que necessário para deliberações extraordinárias. O mandato dos membros do Conselho de Administração é de 2 anos, unificado,
com direito à reeleição. O Estatuto Social da Paranapanema, seguindo as
diretrizes do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBovespa, determina
que 20% dos Conselheiros eleitos sejam independentes.
A remuneração dos membros do Conselho de Administração é constituída por um valor fixo mensal, o qual visa remunerá-los de acordo com as
práticas de mercado. Os membros Suplentes do Conselho recebem 50% da
remuneração fixa, apenas quando da sua efetiva participação nas reuniões,
na ausência do membro titular. A remuneração dos órgãos de administração da Companhia é descrita no Formulário de Referência.

Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é um órgão independente da administração e da auditoria externa da Companhia, cuja responsabilidade principal é fiscalizar os
atos dos administradores e analisar as demonstrações financeiras, relatando suas observações aos acionistas.
Tem caráter permanente, com mandato dos membros de 1 ano, sendo
constituído por cinco membros efetivos e cinco suplentes. Estes não podem
fazer parte do Conselho de Administração, da Diretoria ou do quadro de
colaboradores, da Companhia ou de empresa controlada ou de empresa
do mesmo grupo, tampouco ser cônjuge ou parente, até terceiro grau, dos
administradores.
A remuneração dos membros do Conselho Fiscal é constituída por um
valor fixo mensal, o qual visa remunerá-los de acordo com as práticas de
mercado. Os membros Suplentes do Conselho recebem 50% da remuneração fixa, apenas quando da sua efetiva participação nas reuniões, na ausência do membro titular. A remuneração dos órgãos de administração da
Companhia é descrita no Formulário de Referência.
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Comitês de Assessoramento
O regimento interno do Conselho de Administração prevê a constituição
de comitês de assessoramento como instrumentos de apoio à administração. Atualmente, a Companhia conta com os seguintes comitês: (i) Comitê
de Auditoria; (ii) Comitê de Finanças, Riscos e Contingências; e (iii) Comitê
de Gestão de Pessoas e Sustentabilidade. A principal função dos Comitês
de Assessoramento é de análise, recomendação e validação das informações destinadas ao Conselho de Administração da Companhia, visando o
aumento da eficácia das decisões tomadas pelo colegiado.

Diretoria Executiva
Os Diretores Executivos são os representantes legais, responsáveis,
principalmente, pela administração da Companhia e pela implementação
das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração. Eles são eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato coincidente, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer tempo.
Atualmente, a Diretoria Executiva da Paranapanema é formada por seis
membros, sendo quatro estatutários e dois diretores não estatutários, com
mandato de dois anos e término coincidente com o do Conselho de Administração, permitida a reeleição.
A remuneração dos Diretores Executivos é constituída por honorário fixo
mensal, no qual visa remunerá-los de acordo com o nível de atribuições e
responsabilidades do cargo ocupado, e de parcela de remuneração variável paga anualmente, de acordo com o resultado obtido das metas pactuadas anualmente com o Conselho de Administração. O pacote de benefícios
dos Diretores Executivos contempla plano de saúde, seguro de vida em
grupo, plano de previdência complementar e automóvel. A remuneração
dos órgãos de administração da Companhia é descrita no Formulário de
Referência.
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3. Desenvolvimento
Sustentável
A Paranapanema considera a sustentabilidade um
valor estratégico, que deve ser disseminado nos
diversos segmentos de atuação e níveis da Companhia,
buscando a perenidade na condução de seu negócio,
através do equilíbrio entre as dimensões econômica,
social e ambiental.

3.1 Relacionamentos Éticos
A Paranapanema segue diretrizes de governança baseadas em valores
e princípios como transparência nas informações, integridade que permeia
todos os sistemas de gestão nas relações internas e externas, igualdade e
tratamento justo a todas as partes interessadas, responsabilidade, zelo pela
perenidade incorporando uma visão mais ampla da estratégia empresarial,
considerando os princípios de sustentabilidade e ética agindo em conformidade com tais princípios e com as normas reguladoras, legais, estatutárias ou
regimentais.
O principal documento de orientação de conduta, tanto em relação à postura pessoal de nossos colaboradores quanto no que se refere a boas práticas
de negócios e operações, é o Código de Ética. O documento define valores,
princípios e as práticas que guiam a conduta corporativa, tais como a honestidade, a integridade, a ética, o respeito à legislação e aos direitos humanos.
O Código de Ética assegura que o modelo de Governança Corporativa
promova comunicação transparente e a conformidade das operações e negociações em toda a cadeia. O documento está disponível na íntegra em www.
paranapanema.com.br.
Em 2014 a Paranapanema implantou o Canal de Ouvidora, denominado Linha Ética, com objetivo de oferecer um canal autônomo e independente para
acolher as manifestações de todos os públicos de interesse. Desta forma,
estreitaremos as relações com nosso público que nos permitirá a encontrar
soluções mais inovadoras e manter um diálogo aberto, aprimorando nossos
processos, produtos e serviços.
A linha ética pode ser acessada através www.paranapanema.com.br.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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3.2 Gestão Ambiental
Na Paranapanema a operacionalização da Gestão Ambiental é descentralizada em cada unidade industrial, sob a condução das Diretorias de Unidades de Negócio.
São estabelecidos objetivos e metas ambientais, em alinhamento com
os requisitos legais e regulamentares, levando em consideração os riscos e
impactos associados, sob responsabilidade dos técnicos das áreas e submetidos à apreciação da Diretoria.
Todas as plantas industriais da Paranapanema adotam o Sistema de Gestão Ambiental (SGA), que tem por objetivo garantir todo o acompanhamento
do processo, desde a utilização de matérias-primas, passando pela área industrial e de distribuição de produtos, até a correta destinação dos resíduos
e co-produtos gerados no processo.

Sistema de Reutilização de Água
A Paranapanema tem um processo de reutilização de águas pluviais nas
unidades industriais de Santo André (SP), com capacidade de armazenamento
para aproximadamente 6 milhões de litros de água. Toda água pluvial é recuperada por galerias que direcionam para a lagoa central e posteriormente são
bombeadas para a estação de tratamento de água industrial para ser incorporada na água de reuso.
A reutilização da água do processo produtivo nas unidades de Utinga e
Capuava, em Santo André (SP), é em torno de 95% de toda água necessária
para o processo fabril. Ao somar as duas unidades, foram recuperados em
2013 um total de 1.825.073.000 litros de água de reuso (volume equivalente
de água potável para encher em torno de 730 piscinas olímpicas ou atender
aproximadamente 304.000 pessoas por um período de 30 dias).
Na geração da água de reuso são aproveitados, além das águas industriais
brutas, o esgoto sanitário tratado e a recuperação das águas pluviais. Objetivando a redução do impacto ambiental e ao atendimento a legislação ambiental vigente, as estações de tratamento de esgoto sanitário na Paranapanema
tem a função de tratar o esgoto bruto para posteriormente ser enviado para
polimento na estação de tratamento de água industrial e voltar ao sistema novamente como água de reuso; enfim a água que deveria ser descartada para
o corpo receptor retorna para ser utilizada novamente no processo industrial.
A Paranapanema busca constantemente as melhores tecnologias voltadas
à reutilização da água em seu processo produtivo, mantendo a qualidade de
suas operações fabris e a segurança operacional.
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Sistema de aproveitamento da
Escória Granulada Dias d’Àvila
A escória granulada é gerada através de nosso processo produtivo, sendo um material de cor negra, que não absorve água e possui maior dureza
que a areia, sendo adequada como matéria-prima na produção de cimento.
A escória granulada é classificada como não tóxica, e não causa danos ao
meio ambiente por ser isenta de ferro livre, cloretos livres ou sais solúveis
em água.
A geração da escória de cobre é inerente ao processo pirometalúrgico
da purificação do cobre. Trabalha-se com uma matéria prima (minério concentrado) com teor aproximado de 28% de cobre contido e cerca de 25%
de ferro, o qual combinado com a sílica adicionada ao processo forma a
escória
Na Paranapanema, a escória granulada é vendida para ser utilizada nas
seguintes aplicações:

uu
uu
uu
uu

aditivo ao cimento
blocos para piso
jateamento de superfícies
estabilização de taludes

Reaproveitamento da Escória Granulada
(mil toneladas) *
450.000

350.000

6,45

419.541

385.700

400.000

Total da Escória Granulada
(milhões de toneladas) *

6,40

324.900

383.048
345.339

338.600

6,36

6,35

300.000
250.000

6,41

6,30
287.300

6,25
246.878

200.000

6,22

6,20

150.000

6,15

100.000

6,10

50.000

6,05

0

6,15

6,00
2010

2011

2012

Geração Escória Ano
Venda Escória Ano
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Sistema de Coleta Seletiva Interna
O Sistema de Coleta Seletiva Interna tem o objetivo de conscientizar os
colaboradores sobre a importância de ter atitudes que permitam a redução,
reutilização e reciclagem de materiais.
Através do programa de coleta seletiva interna nas unidades industriais,
e com a segregação correta dos resíduos, foi possível elevarmos o índice
de reciclagem neste ano em mais de 3 vezes, destinando cerca de 205 t de
resíduos para empresas de reciclagem.

Resíduo

Unidade de
medida

2012

2013

Plástico

kg

13.521

60.971

Papel e Papelão

kg

55.557

143.884

Total

kg

69.078

204.855

Sistema de Energia Solar
A Paranapanema utiliza energia solar para aquecimento da água nos
vestiários dos colaboradores das Unidades Industriais de Santo André (SP)
e Serra (ES).
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3.3 Indicadores Ambientais
Indicadores Gerais

Unidade
Medida

2010

2011

2012

2013

Valor investido em projetos de
melhoria ambiental

R$/mil

12.640

9.791

18.331

9.446

Consumo anual de energia

kwh

433.009.270

437.439.629

352.733.783

383.797.122

Consumo de energia por t de
cobre

kwh/t

2.183

2.269

2.119

1.494

Consumo anual de água

m3

2.783.480

2.607.400

2.413.893

2.617.081

Consumo de água por t de
cobre

m3/t

13

12

14

10

Gás natural

m3

47.238.675

42.930.159

38.466.811

41.802.924

Consumo de gás natural por t
de cobre

m3/t

228

209

223

163

Unidade de cobre primário

Unidade
Medida

2010

2011

2012

2013

Recuperação do cobre via
eletrolítica de solução saturada
de processo de decapagem

kg

2.289

1.600

2.390

7.830

Taxa de emissões específicas
de enxofre para a atmosfera

(kg enxofre /
t de matéria
prima)

14

17

11

12

Concentração de SO2 nas
estações de qualidade do ar

(μg/m3)

4

3

3

2

Quantidade de resíduos
sólidos gerados

(t)

331.553

465.896

397.727

449.397

Quantidade de resíduos
reciclados

(t)

306.615

412.656

424.161

419.541

Aproveitamento de resíduos

%

92%

89%

107%

93%
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3.4 Aspectos Sociofuncionais
Gestão de Pessoas
A Paranapanema tem como valor a gestão das pessoas baseada no relacionamento de confiança e respeito mútuo. Buscamos o engajamento de
todos para obtenção e melhoria dos resultados da Empresa.
Ao final de 2013, a Paranapanema contava com 2.495 colaboradores,
sendo 1.410 em Santo André (SP), 923 em Dias d’Ávila (BA) e 162 em Serra
(ES), considerando estatutários, colaboradores CLT, estagiários e aprendizes.

Remuneração e Benefícios
De acordo com a Política e prática de Remuneração da Paranapanema,
os salários, benefícios e remuneração variável pago aos colaboradores estão posicionados em uma faixa de valores simétrico às práticas de mercado, de modo que cada cargo tem seu valor definido em função da complexidade, especialização e relevância, visando melhorar a capacidade da
Companhia em atrair, desenvolver, motivar e incentivar o desempenho e o
comprometimento com os objetivos e resultados.
A remuneração variável é o Programa de Participação nos Resultados,
que incentiva a produtividade e permite a participação de todos colaboradores nos resultados atingidos anualmente. Na Paranapanema não há
diferenciação de salário base entre homens e mulheres que ocupam as
mesmas funções. As variações apresentadas se devem ao desempenho e
senioridade de cada colaborador.
A Paranapanema, sempre motivada e comprometida com o bem-estar e
à saúde dos colaboradores e seus dependentes, oferece benefícios como
plano de saúde e odontológico, seguro de vida em grupo, plano de previdência complementar, transporte e restaurante interno.
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Relacionamento com sindicatos
A Paranapanema mantém um relacionamento maduro com os Sindicatos
de Santo André (SP), Serra (ES) e Dias d’Ávila (BA). Esta relação privilegia o
diálogo e a negociação permanente, na busca de uma parceria construtiva,
transparente, responsável e eficaz. Os encontros, sem periodicidade definida, são caracterizados pela tranquilidade e informalidade. A Paranapanema
acredita que a liberdade de associação é direito de todos os colaboradores.

Perfil do quadro de colaboradores
Composição dos colaboradores

Número de
colaboradores por
categoria e gênero

2013
2010

2011

2012

2013
Masc

Fem

Até 30
anos

Entre 30 e
50 anos

Mais de
50 anos

Estatutários *

16

16

20

20

19

1

0

5

15

Gerentes / Chefes

71

71

71

62

58

4

0

32

30

Supervisores /
Coordenadores

112

117

108

104

98

6

0

74

30

Administrativos

276

293

290

309

151

158

105

178

26

Operacionais

1832

1731

1714

1895

1837

58

447

1166

282

Estagiários

63

77

65

29

14

15

29

0

0

Aprendiz

54

46

80

76

47

29

76

0

0

Total de
colaboradores

2424

2351

2348

2495

2224

271

657

1455

383

Percentual

100%

100%

100%

100%

89%

11%

26%

58%

15%

* São considerados Diretoria/ Conselho de Administração / Conselho Fiscal
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Distribuição por categoria e gênero 2013
Aprendiz

47 29

Estagiário

14 15

Operacionais

1837 58

Administrativos

151 158

Supervisores / Coordenadores

98 6

Gerentes / Chefes

58 4

Estatutários

19 1

0

200

400

600

Masculino

800

1000

1200

1400

1600

1800 2000

Feminino

Distribuição por faixa etária - 2013
Mais de 50 anos

383

Entre 30 e 50 anos

1455

Até 30 anos

657

0

500

1000

1500

2000

Distribuição por tipo de Contrato e Gênero - 2013
Aprendiz

47 29

Estagiário

14 15

Estatutário

18 0

Prazo determinado

79 2

Prazo indeterminado

2066 225

0

500
Masculino
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Colaboradores por região
2013
Número de colaboradores

São Paulo

2010

2011

2012

Total
Homens

Mulheres

1366

1289

1327

1240

170

1410

Espírito Santo

161

146

137

153

9

162

Bahia

897

916

884

831

92

923

2424

2351

2348

2224

271

2495

Total de colaboradores

Distribuição por Região e Gênero - 2013
Bahia

831 92

Espírito Santo

153 9

São Paulo

1240 170

0

500
Masculino
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Terceiros por região
Número de terceiros por região

2010

2011

2012

2013

200

197

148

152

Espírito Santo

35

37

34

25

Bahia

1110

1020

681

706

Total de terceiros

1345

1254

863

883

São Paulo

Distribuição de Terceiros por região

200 35 1110

2010
2011

197 37 1020

2012

148 34 681

2013

152 25 706

0

200
São Paulo
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Rotatividade
Distribuição por Categoria e Gênero 2013
2010

2011

2012

Índice

Índice

Índice

Admitidos

Demitidos

Total de
colaboradores

Índice

Até 30 anos

18,4

23,0

17

225

108

657

25,34

Entre 30 e 50 anos

9,6

9,0

10,2

173

145

1455

10,93

Acima de 50 anos

7,3

12,9

10,9

20

55

383

9,79

10,7

12,5

12,0

418

308

2495

14,55

2010

2011

2012

Índice

Índice

Índice

Admitidos

Demitidos

Total de
colaboradores

Índice

Homens

11,1

12,2

12,2

356

268

2224

14,03

Mulheres

7,3

14,8

10,3

62

40

271

18,82

10,7

12,5

12,0

418

308

2495

14,55

2010

2011

2012

Índice

Índice

Índice

Admitidos

Demitidos

Total de
colaboradores

Índice

São Paulo

10,2

11,8

11,6

237

187

1410

15,04

Espírito Santo

12,4

12,0

9,9

37

17

162

16,67

Bahia

11,2

13,5

12,8

144

104

923

13,43

10,7

12,5

12,0

418

308

2495

14,55

Rotatividade por
faixa etária

Total

Rotatividade por
genero

Total

Rotatividade por
região

Total

2013

2013

2013

Cálculo do índice: Considera Total de colaboradores (Empregados CLT +
Estagiários + Estatutários + Aprendizes) do último dia do período

A+D
Fórmula

2

X 100

EM

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A = admissões de pessoal do período
D = demissões de pessoal do período
EM = efetivo médio dentro do período considerado
PERÍODO BASE = janeiro a dezembro

27

PARANAPANEMA

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2013

Rotatividade por Região
18

16,7

16

15,0

14
12
10

13,5

12,4
11,2

10,2

11,8

12,0

13,4

12,8

11,6
9,9

8
6
4
2
0
2010
São Paulo
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Segurança e saúde ocupacional
Na Paranapanema a questão de segurança e saúde é considerada estratégica para a manutenção de um ambiente de trabalho saudável. O foco é a agir
na prevenção, reduzindo riscos e estimulando mudanças de comportamento
que garantam condições adequadas de trabalho a todos os colaboradores.
Em 2013, foram registrados 100 acidentes com e sem afastamentos. Houve
redução de 36% no número total de acidentes com e sem afastamento, em
relação a 2012. Para 2014, serão intensificados os esforços na redução de
acidentes

Indicadores de Saúde e Segurança

2010

2011

2012

2013

Taxa de frequência dos acidentes - com e sem afastamento (1)

35,66

40,71

37,71

21,18

Taxa de Gravidade

418

814

296

231

Acidentes com e sem afastamento (2)

165

188

157

100

(1) As taxas de frequência e gravidade consideram como referência a cada 1 milhão de horas homem trabalhadas, conforme determina a NBR 14.280. Para o
cálculo dos dias perdidos, considera-se o dia seguinte ao acidente.
(2) Não estão incluídas pequenas lesões a nível de primeiros socorros.

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2010

2011

2012

2013

Taxa de gravidade

A Paranapanema disponibiliza serviço médico em todas as unidades industriais para atendimento preventivo e emergencial, equipe de segurança
do trabalho, além de colaboradores das diversas áreas operacionais, devidamente treinados, que integram a Brigada de Emergência.
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Programas de Prevenção
Os Programas de Prevenção tem como objetivo controlar riscos e são
realizados por meio de treinamentos, educação, e conscientização dos
colaboradores e terceirizados. Durante 2013 a Paranapanema promoveu
treinamentos específicos para 2.219 colaboradores, além de Programas de
proteção respiratória e de preservação auditiva.
Os Diálogos de Segurança abordam de forma interativa os temas de
Segurança e Saúde, também são realizadas avaliações ambientais e ergonômicas, como medida de controle dos riscos e de prevenção a doenças.

Programa de Saúde do Homem
O Programa de Saúde do Homem teve início em Outubro de 2011 e encerrou em Novembro de 2013, com o objetivo de disponibilizar informações para mudanças de comportamento e atitudes da população masculina
em relação ao autocuidado com a saúde e bem estar.
Em 2013 foram realizadas várias atividades como esquetes teatrais, palestras orientativas, atividades demonstrativas e DDS - Diálogos de Saúde
sobre prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), uso indevido de medicamentos e substâncias, perigos da automedicação, orientações sobre alimentação saudável, prevenção de hipertensão, entre outras
atividades, abrangendo empregados e terceiros durante o expediente de
trabalho.
Todas as atividades foram ministradas e coordenadas por profissionais da
saúde da Paranapanema em parceria com profissionais de saúde do SESI.

Programa de vacinação
O Programa de vacinação anual tem como principal objetivo a imunização e
proteção contra os três subtipos do vírus influenza que mais circularam no inverno o A (H1N1) – conhecido popularmente como gripe suína – A (H3N2) e B.
Em 2013 foram aplicadas 1.340 doses da vacina nos colaboradores de
Utinga, Capuava, Serra e Dias d’Ávila.
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Capacitação e Desenvolvimento
A Paranapanema acredita que uma empresa é formada essencialmente
por pessoas e que, ao investir fortemente no desenvolvimento, é possível
alcançar a excelência. A Empresa busca criar condições para que os colaboradores realizem o máximo de seu potencial, desenvolvendo-se profissional
e pessoalmente.
As necessidades de treinamento e desenvolvimento são elaboradas anualmente com os Gestores e Diretores da Paranapanema, a fim de atender
e proporcionar uma ação efetiva para a melhoria continua dos processos e
atividades de cada área.

Média anual horas treinamento por colaborador
2010

2011

2012

2013

4,13

5,3

3,71

8,23

Projeto Menor Aprendiz
Buscando contribuir para a formação de jovens, a Paranapanema possui
o projeto Menor Aprendiz, um programa de aprendizagem voltado para a
preparação e inserção de jovens no mercado de trabalho. O projeto proporciona formação técnico-profissional adequada ao desenvolvimento e procura transmitir aos menores aprendizes valores como: relação de trabalho baseada em confiança e respeito mútuos e dedicação de todos para enfrentar
e vencer desafios.

Número de jovens
Localidade

Parcerias
2012

2013

Piero Pollone e Camp SBC

30

29

CESAM - Centro Salesiano do Menor

7

8

Comunidade de Leandrinho e Lamarão do Passé

28

33

65

70

Santo André - SP
Serra - ES
Bahia

Total de jovens aprendizes
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Instituto Ayrton Senna
Qualificar a educação pública e oferecer oportunidades de desenvolvimento a todas as crianças e todos os jovens do Brasil é o melhor caminho para a
construção de um País melhor e mais justo. Por isso, a Paranapanema é aliada
do LIDE Educação, grupo de mobilização formado por empresas e executivos
que acreditam nessa causa e apoiam o trabalho do Instituto Ayrton Senna (IAS).
Desde 1994, o IAS trabalha para desenvolver o potencial das novas gerações. Pela reconhecida produção e disseminação de conhecimentos e soluções para o desenvolvimento humano, integra, desde 2004, a rede de Cátedras UNESCO no mundo, e colabora diretamente para que o Brasil possa
atingir as metas propostas pela ONU para prover educação básica de qualidade a todas as crianças e a todos os jovens até 2015.
Como aliada do Lide Educação, a Paranapanema contribuiu com essa causa
fundamental do País.
Anualmente o Instituto Ayrton Senna leva educação de qualidade – com
o apoio do LIDE Educação – para mais de 2 milhões de crianças e jovens em
todo Brasil.

Programa de Apoio a Comunidade
A Paranapanema preocupa-se com a qualidade de vida das pessoas que
residem no entorno das unidades fabris e, nesse sentido, busca soluções que
garantam as condições necessárias ao pleno desenvolvimento da população.
A empresa realiza, desde 1989, o PAC - Programa de Apoio à Comunidade. Por meio dessa iniciativa beneficia projetos desenvolvidos em municípios pertencentes à sua área de atuação. Desde 1989 a Companhia atua no
município de Dias d’Ávila (BA) e nas comunidades de Leandrinho e Lamarão
do Passé, atuando sempre em parceria com o poder público e a sociedade
civil provendo meios para o desenvolvimento sustentável regional e fortalecendo a integração da Empresa na Comunidade nas áreas de emprego e
renda, saúde, meio ambiente e segurança.

Número de pessoas atendidas
Programa
2012

2013

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

839

980

Projeto menor aprendiz, atendendo jovens na faixa etária de 18 a 22 anos da
comunidade

28

33
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3.5 Relação com fornecedores
A Paranapanema considera seus fornecedores como
parceiros no desenvolvimento de negócios produtivos
e responsáveis. Por isso, é cautelosa ao escolher os
profissionais e empresas que irão atender as suas
necessidades, sempre em busca de uma relação
baseada na honestidade, integridade e lealdade.
As negociações junto aos fornecedores são conduzidas de forma a buscar os melhores resultados para a Paranapanema, não sendo admitido aos
colaboradores obter privilégios de preços ou de outra natureza para aquisição de bens para uso pessoal, como também ter relação de emprego,
contínuo ou eventual, com empresas fornecedoras e, ainda, receber comissões, vantagens ou presentes que de alguma forma possam interferir nas
negociações.
A Paranapanema insere em todos os contratos com fornecedores cláusula específicas onde as partes se comprometem a atender expressamente
a legislação trabalhista vigente, assim como de executar os serviços em
conformidade com disposições legais. Além disso, alinhada com seu Código de Ética, exige que fornecedores não adotem trabalho infantil ou análogo à escravidão, que respeitem os direitos humanos e proíbem qualquer
tipo de discriminação. O descumprimento da legislação pode resultar na
interrupção do contrato com o fornecedor.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

33

PARANAPANEMA

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2013

3.6 Relação com clientes
O relacionamento da Paranapanema com seus
clientes é baseado principalmente na ética e na
transparência das informações, gerando uma relação
sólida, responsável e de confiança, transformando seus
produtos e serviços em excelentes resultados.
A Paranapanema prima pela excelência em todos os aspectos do negócio, desde a qualidade dos produtos e serviços até a entrega ao cliente, e
para isso conta com um time de colaboradores altamente especializados,
oferece um suporte técnico-comercial completo com agilidade nas respostas para seus clientes, indicando e desenvolvendo produtos inovadores
que se encaixam às necessidades particulares de cada cliente para sua
melhor aplicabilidade.
A estrutura comercial está em constante evolução, com a finalidade de
gerar valor percebido ao cliente, pois essas ações são consideradas pontos fundamentais para a satisfação e conquista da preferência dos clientes. Em particular, nas questões técnicas, procuramos sempre desenvolver
ações voltadas à pesquisa e inovação de produtos de cobre, juntamente
com clientes e parceiros renomados como a Universidade de São Paulo e o
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).

Premiações
Em 2013 a Paranapanema recebeu os seguintes prêmios:
uu

Destaque no setor no 6º prêmio Top Engenharia, promovido pela Associação dos Ex-Alunos da Escola de Engenharia (AEAEE) da UFMG que
tem o objetivo prestigiar pessoas e empresas que têm contribuído para
o desenvolvimento da engenharia, tanto na área empresarial quanto na
do conhecimento, do ensino e da cultura;

uu

Prêmio Anamaco 2013 – segmento de tubos e conexões de cobre - categoria Pulverização e Grandes Clientes;

uu

17º Prêmio Revenda - Melhor Produto do Ano na categoria no segmento de tubos de cobre e conexões de cobre;

uu

Em Julho/2013, a Paranapanema foi certificada com o Selo Verde do
Instituto Internacional Socioambiental Chico Mendes em reconhecimento ao seu trabalho de proteção ao meio ambiente.
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Certificações
A Paranapanema atende às certificações exigidas pelo mercado nacional e internacional por meio do sistema de Gestão, sendo que as unidades
industriais são certificadas nas seguintes normas:

Unidade Industrial
PMA Dias D’Ávila

Unidade Industrial
PMA Utinga

Unidade Industrial
PMA Capuava

Unidade Industrial
PMA Serra

ISO 9001
(produto)

Validade: 27/10/2014
Nº Certificado:
BR 011987-1

Validade: 18/05/2015
Nº Certificado:
FM 67115

Validade: 18/05/2015
Nº Certificado:
FM 67115

Validade: 16/04/2015
Nº Certificado:
FM 77829

ISO 14001
(meio
ambiente)

Validade: 25/10/2014
Nº Certificado:
BR 011822-1

Validade: 14/06/2017
Nº Certificado:
EMS 567751

-

Validade: 16/04/2015
Nº Certificado:
SEM 553520

OHSAS 18001
(Saúde e seg.
do trabalho)

Validade: 07/05/2015
Nº Certificado:
BR 013931-1

Validade: 08/05/2017
Nº Certificado:
OHS 596092

-

Validade: 16/04/2015
Nº Certificado:
OHS 569069

Certificação
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Produtos e serviços
Os produtos certificados da Paranapanema são comercializados em conformidade com normas técnicas abaixo descritas:

Produtos

Normas

Laminados Planos, Tubos sem costura, Perfis, Barras, Arames e Vergalhões
de Cobre e suas ligas

RoHs e Reach

Tubos sem costura para água, gás, ar condicionado, refrigeração e fins
industriais nas ligas de cobre 110, 120 e 122

RoHs e Reach

Tubos de cobre leve, médio e pesado, sem costura, para condução de fluidos

ABTN NBR 13206

Tubos de cobre sem costura flexível para condução de fluidos

ABTN NBR 14745

Tubos de cobre sem costura para água

ASTM B88

Tubos de cobre sem costura para ar condicionado e refrigeração

ASTM B280

Tubos de cobre para drenagem

ASTM B306

Componentes do sistema de água potável - saúde

NSF / ANSI Standard 61

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

ABNT NBR 11720

Conexões com terminais de compressão para uso com tubos de cobre

ABTN NBR 15277

Catodo

Registro na Bolsa LME e Xangai

Conformidade
A Paranapanema atua em conformidade com normas e legislações nacionais e internacionais vigentes, possuindo processos padronizados de fabricação para que seus produtos sejam adequados às finalidades de seus
clientes. Além disso, atua para detectar e corrigir qualquer possível não conformidade.
Os sistemas de gestão de nossas unidades são avaliados periodicamente em função de sua conformidade com as diretrizes corporativas de segurança, qualidade e meio ambiente. Não há registro de desvios e eventos
não conformes no fornecimento e uso dos nossos produtos.
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3.7 Gestão de riscos
A Paranapanema entende que o gerenciamento de risco é fundamental
para apoiar seu plano de crescimento e o seu planejamento estratégico e
financeiro. O gerenciamento dos riscos é baseado na Política de Gestão de
Riscos de Mercado, aprovada pelo Conselho de Administração, que tem
como objetivo: apoiar o plano de crescimento, o planejamento estratégico
e a continuidade dos negócios da Companhia, fortalecer sua estrutura de
capital e gestão de ativos, garantir a confiabilidade da gestão financeira e
fortalecer as praticas de governança corporativa.
Toda matéria sobre gerenciamento de Riscos a ser apreciada pelo Conselho de Administração deve ser apresentada ao Comitê de Finanças, Riscos e Contingências.
A Comissão de Riscos é responsável por:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

identificar riscos e acompanhar o aferimento de exposições;
orientar e validar propostas de limites e de respostas aos riscos e submetê-las à
aprovação do Comitê de Finanças, Riscos e Contingências;
rever os resultados da estratégia de hedge;
aprovar instrumentos financeiros e contrapartes de operações de hedge;
monitorar a implementação das ações de gestão de riscos;
propor atualizações, modificações ou flexibilizações eventuais de critérios ou
limites estabelecidos na Política.

A área de Gestão de Riscos tem como responsabilidades:
mensurar e reportar a exposição aos riscos identificados;
ii. contribuir para a identificação de novos riscos e reavaliação de riscos já
identificados;
iii. produzir os relatórios de monitoramento e acompanhamento previstos na Política;
iv. centralizar as informações necessárias para comunicação interna e externa
das atividades de Gestão de Riscos de Mercado, garantindo transparência da
divulgação dos mesmos.
i.

Cabe à Diretoria Executiva:
avaliar o posicionamento da empresa para cada risco identificado, de acordo
com as diretrizes e políticas emanadas do Conselho de Administração;
ii. aprovar os indicadores de desempenho a serem utilizados na gestão de riscos;
iii. patrocinar as ações de fortalecimento e disseminação da cultura de gestão de
riscos e controles internos.
i.
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3.8 Aspectos Econômicos
A receita líquida consolidada foi de R$5.548,6 milhões,
um crescimento de 37,8% no ano de 2013 sobre 2012.
As vendas no mercado interno totalizaram R$3.323,7
milhões, correspondendo a 60% da receita líquida
consolidada em 2013, contra 72% em 2012.
Lucro Bruto
A Paranapanema apresentou Lucro Bruto de R$394,9 milhões em 2013,
representando aumento de 114,2% comparado com 2012, em razão da forte
elevação do volume de vendas, do aumento de produtividade, dos impactos favoráveis decorrentes da desvalorização do Real frente ao Dólar Americano e da melhora nos prêmios sobre os preços de exportações.

EBTIDA Ajustado
O EBITDA Ajustado da Paranapanema (resultado operacional antes de
juros, impostos, depreciação e amortizações, eliminando as receitas e despesas não recorrentes) totalizou R$332,4 milhões em 2013, apresentando
elevação de 166,0% em comparação a 2012. Com esta melhora no resultado operacional, a Companhia encerrou o ano com 6,0% de margem de
EBITDA Ajustado, em comparação a 3,1% em 2012.

Investimentos
Em 2013 foram investidos R$115,4 milhões, sendo R$38,3 milhões em
cobre primário e R$77,1 milhões na linha de produtos de cobre e ligas,
principalmente na conclusão da nova fábrica de tubos de cobre Cast & Roll
em Utinga.
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Indicadores Econômicos-Financeiros
Especificação (R$ milhões)

2010

2011

2012

2013

Receita Liquida Consolidada

3192,1

4098,4

4025,8

5548,6

Mercado Interno

1919,0

2375,4

2880,7

3323,8

Mercado Externo

1237,1

1722,9

1145,1

2224,8

CPV

-3036,1

-4005,1

-3841,5

-5153,8

Custo do Metal

-2529,1

-3431,6

-3361,5

-4569,9

Custo do Metal/CPV

83,3%

85,7%

87,5%

88,7%

Lucro bruto

156,0

93,3

184,3

394,9

Despesas Operacionais

-106,3

-111,1

-111,4

-144,2

Outras receitas, despesas operacionais liquidas

-25,0

-29,0

-282,7

-90,5

Receitas/Despesas Financeiras liquidas

6,5

-43,8

-70,7

-163,4

IR e CSLL

16,0

42,9

74,0

9,2

Lucro liquido (Prejuízo)

47,5

-47,7

-206,5

5,9

EBITDA Ajustado

130,7

69,2

125,0

332,4

Margem EBITDA

3,3%

1,0%

3,1%

6,0%

Divida Líquida (caixa)

308,4

-144,4

156,1

716,6

51,5

139,8

358,2

115,4

Investimentos
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Indicadores Operacionais
MIL (T)

2010

2011

2012

2013

Produção de Cobre Primário

106,1

113,0

51,3

104,7

Produtos de cobre BA

106,1

100,2

124,1

152,1

Produtos de cobre SP

60,5

58,5

57,6

59,7

Total de Vendas1

242,5

248,1

232,8

333,1

Venda de Cobre primário

77,1

78,5

55,2

125,2

Produtos de cobre BA

96,9

108,9

114,9

133,8

Produtos de cobre SP

68,5

60,7

62,7

74,1

(1) Considerado a eliminação intercompany

Distribuição de Valor Adicionado (R$ milhões)

R$ 372,7
Juros e Aluguéis
Salários e Encargos
Impostos, taxas e contribuições

R$ 804,5
R$ 217,0
Ano 2013
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Este relatório é um compromisso da Paranapanema com todos os
públicos com as quais interage, apresentado por meio de um processo
de transparência permanente relativo a performance do período de 1º de
janeiro a 31 de dezembro de 2013.

Contatos
Informações sobre este relatório ou qualquer parte de seu conteúdo podem
ser solicitadas através:

Website:
www.paranapanema.com.br
Email:
sustentabilidade@paranapanema.com.br
dri@paranapanema.com.br
Telefone:
+ 55 (11) 2199.7985
+ 55 (11) 2199.7566

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