Prezados Acionistas,

Apresentamos aos nossos acionistas, as matérias acerca das deliberações a serem tomadas na Assembleia
Geral Ordinária da Paranapanema S.A. (“Companhia”) a se realizar no dia 24 de abril de 2014 às 10:00
horas, a ser realizada na sede social da Companhia, localizada na Via do Cobre 3.700 - AIO – COPEC –
Dias D’Ávila, Estado da Bahia.
A seguir a Companhia apresenta a proposta da Administração para a Assembleia, de acordo com as
matérias objeto de deliberação, elencadas a seguir:
Deliberação em Assembleia Geral Ordinária
1. Apreciação das contas da Administração, exame, discussão e votação das Demonstrações
Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2013, e apreciação dos
resultados a ele correspondentes;
2. Definição do número a compor o Conselho de Administração e eleição de seus membros, mediante
votação individualizada, para o biênio 2014/2015;
3. Fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2014;
4. Eleição para o Conselho Fiscal para o exercício de 2014 e fixação de sua remuneração.
Os documentos indicados nos artigos 9º, inciso III e §1, inciso II, 10º e 12º, incisos I e II da Instrução CVM
nº 481, de 17 de dezembro de 2009, encontram-se anexos a presente proposta.

Dias D’Ávila, 21 de março de 2014.
A Administração
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A seguir a Companhia apresenta os documentos que fazem parte da Proposta da Administração, que
servirão de apoio para as deliberações na Assembleia Geral Ordinária, de acordo com o disposto nos artigos
9º, 10º e 12º da Instrução CVM no 481, de 17 de dezembro de 2009:
1.
2.
3.
4.
5.

Item 10 do Formulário de Referência (FRE), art. 9º, inciso III (Pág. 3);
Proposta de Destinação do Lucro Líquido, art. 9º, §1, inciso II (Pág. 56);
Proposta de Remuneração dos Administradores, art. 12º, inciso I (Pág. 59);
Item 13 do Formulário de Referência (FRE), art. 12º, inciso II (Pág. 59);
Item 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência (FRE), art.10º (Pág. 71).

A presente proposta foi enviada à CVM/BM&FBovespa e disponibilizada no site da Companhia
(www.paranapanema.com.br/ri) nesta data.
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A seguir são apresentados os comentários da Diretoria da Companhia correspondentes à análise
da condição financeira e patrimonial da Paranapanema, que contemplam um panorama sobre o
desempenho do mercado global para cada um dos exercícios encerrados em 2013, 2012 e 2011 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 confortável para financiar suas
operações e seu plano de investimentos. A geração de caixa operacional em 2013 foi superior a
2,6 vezes a geração de caixa registrada no ano anterior, totalizando um EBITDA ajustado de R$
332,4 milhões, o que permitiu que a relação dívida líquida/EBITDA fosse de 2,1 vezes.
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 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.
O quadro a seguir mostra a evolução da dívida (caixa) líquida (o) dos três últimos anos:
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Parananapanema S.A. (R$ mil)
Empréstimos e Financiamentos
Curto Prazo
Longo Prazo
Instrumentos Financeiros Derivativos a pagar

31/dez/11 31/dez/12 31/dez/13
697.593
805.195 1.118.099
484.935
532.535
519.486
212.658
272.660
598.613

Var.%
38,9%
-2,5%
NS

14

3.195

(770.531)
(104.316)
(666.215)

(634.796)
(195.529)
(439.267)

(29.893)

(14.945)

(15.484)

3,6%
0,0%

(102.817)

158.649

724.447

NS

Patrimônio Líquido

1.661.756

1.461.730

1.377.441

-5,8%

Patrimonio Líquido + Dívida Líquida

1.558.939

1.620.379

2.101.888

29,7%

-6,60%

9,79%

34,47%

NS

585
(42.203)
(144.435)

691
(3.192)
156.148

1.517.321

1.617.878

2.094.096

-9,52%

9,65%

34,22%

Disponibilidades
Caixa e Equivalentes de caixa
Aplicações Financeiras
Instrumentos Financeiros Derivativos a Receber
Margens de Garantias
(=)Dívida (Caixa) líquida(o)

Quociente de Alavancagem
Instrumentos Financ. Derivativos Embutidos a pagar
(-)Instrumentos Financ. Derivativos Embutidos a receber
(=)Dívida (Caixa) líquida(o) c/ Deriv. Embutidos
Patrimonio Líquido + Dívida Líquida
Quociente de Alavancagem c/ Deriv. Embutidos

76.519

NS

(454.687) -28,4%
(79.517) -59,3%
(375.170) -14,6%

(7.792)
NS
-100,0%
716.655
NS
29,4%

NS = Não significativo

b. estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas:
O Patrimônio Líquido da Companhia totalizou R$ 1.377,4 milhões e o valor patrimonial por ação foi
de R$ 4,31 em 31 de dezembro de 2013, uma redução de 5,9% respectivamente em relação ao
ano anterior, em função principalmente de ajustes de avaliação patrimonial no montante de R$
101,2 milhões, apesar da Companhia ter voltado a registrar lucro em 2013.
i. hipóteses de resgate
Não aplicável, porque não há nenhum planejamento ou deliberação relativa ao resgate de ações
ou quotas pela Administração ou pelos acionistas da Companhia.
ii. fórmula de cálculo do valor de resgate
Não aplicável, conforme exposto no item b.i.
c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
A Diretoria entende que a Companhia possui plena capacidade de pagamento dos compromissos
financeiros assumidos, com geração de caixa operacional crescente e tem 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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O aumento do endividamento líquido nos últimos anos reflete a estratégia da Diretoria em
investimentos e expansão das operações da Companhia. A estratégia de investimento na expansão
e modernização de unidades fabris e lançamento de novas linhas de produção permitiu que a
Paranapanema registrasse o maior faturamento da sua história em 2013, totalizando R$ 5,5
bilhões, um aumento de 37,8% em relação ao ano anterior. E, como consequência direta da
expansão do faturamento, o EBITDA Ajustado cresceu 166,0%, R$ 332,4 milhões, em comparação
ao ano anterior, R$ 124,9. Tendo isto exposto demonstra a posição financeira saudável da
Paranapanema, apoiada em forte geração de caixa e ampla liquidez.
Em relação ao EBITDA ajustado, por dois anos consecutivos, cresceu a taxas superiores a 150%
ao ano, provando que a estratégia da Administração é acertada e que o crescimento continuado da
geração de caixa operacional torna o efeito pontual do aumento da dívida sustentável.
A Companhia acompanha atentamente seus índices de endividamento e considera que encontra-se
em uma posição confortável com uma relação dívida líquida/EBITDA ajustado de apenas 2,1 vezes.
Em 31 de dezembro de 2013, o índice de liquidez corrente era de 1,15x, o índice de endividamento
era de 2,22x e o quociente de alavancagem era de 34,32%.
d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes utilizadas
A expansão e modernização das unidades fabris e a maior necessidade de capital de giro para dar
suporte ao crescimento das operações geraram a necessidade de ampliar o financiamento de
terceiros da Companhia.
As captações de curto prazo da Companhia são referentes a financiamentos de comércio exterior
que totalizavam R$ 426,1 milhões em 31 de dezembro de 2013, um aumento de 38,0% em relação
ao ano anterior, compensado pelo aumento da receita de exportações que foi de praticamente
100,0%.
Entre as captações de longo prazo, destacam-se as captações domésticas com bancos de fomento
que totalizaram R$ 271,3 milhões em 31 de dezembro de 2013 e empréstimos bancários de longo
prazo captados através de operações de pré-pagamentos de exportações que totalizaram R$ 247
milhões ao final de 2013. Vale ressaltar ainda os financiamentos a importação para compra de
matérias-primas (R$ 62,3 milhões em 31 de dezembro de 2013) e NCE (R$ 90,9 milhões).
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.
A abertura dos montantes e custos por linha de captação da Companhia está disponível no item
10.1.f.
e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
A Companhia não espera enfrentar deficiências de liquidez, uma vez que suas operações geram
caixa e a Companhia dispõe de linhas de crédito adequadas para financiar seus investimentos e
expansão das operações. De qualquer modo, a Paranapanema conta com alternativas como
adiantamento de contratos de câmbio e pré-pagamento de exportação, cartas de crédito e forfaiting
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para financiar fornecedores de matérias-primas (concentrado de cobre) para cobrir qualquer
eventualidade.
f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:
i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes
Os empréstimos e financiamentos tomados pela Companhia e as parcelas de longo prazo em 31
de dezembro de 2013 estão demonstrados na tabela a seguir:
a) Captados a curto prazo (BRL)

Financiamentos de comércio exterior

Consolidado
Passivo circulante
2013
2012
2011
426.143
308.744
296.961
426.143
308.744
296.961

38,0%

Em 31 de dezembro de 2013, as taxas de juros anuais sobre as dívidas captadas a curto prazo estão entre 2% e 3,5%
b) Captados a longo prazo
Contratados no mercado externo (BRL)

Financiamentos de importação
Empréstimos em moeda estrangeira

Consolidado
Passivo circulante
Não circulante
2013
2012
2011
2013
2012
12.067
37.631
35.310
50.244
53.082
35.477
183.036
152.199
231.895
26.788
47.544
220.667
187.509
282.139
79.870

2011
9.912
200.567
210.479

Em 31 de dezembro de 2013, as taxas de juros anuais sobre as dívidas captadas a longo prazo no mercado externo eram como segue:

Até 3%..............................................................................................................................................................................................................................................................
16.359
Acima de 3%.....................................................................................................................................................................................................................................................
313.324
329.683

Contratados no mercado interno (BRL)

Financiamento de Projetos
Banco do Nordeste do Brasil - FNE
NCE

Consolidado
Passivo circulante
2013
2012
6.074
2.998
22.570
126
17.155
45.799
3.124

2011
465
465

2013
40.127
202.597
73.750
316.474

Não circulante
2012
34.667
158.123
192.790

2011
2.179
2.179

Em 31 de dezembro de 2013, as taxas de juros anuais sobre as dívidas captadas a longo prazo no mercado interno como segue:

Até 5%..............................................................................................................................................................................................................................................................
19.895

De 5% até 8%....................................................................................................................................................................................................................................................
110.128
Acima de 8%.....................................................................................................................................................................................................................................................
232.250
362.273
Consolidado
2013
2012
2011
c) Total de empréstimos e financiamentos (BRL)
1.118.099
805.195
697.593
Passivo circulante ( a + b ).......................................................................................................................................................................................................................
519.486
532.535
484.935
Passivo não-circulante ( b ).................................................................................................................................................................................................................
598.613
272.660
212.658
As parcelas de longo prazo em 31 de dezemro de 2013 tem o seguinte vencimento (BRL): Consolidado Consolidado Consolidado
2013...........................................................................................................................................................................................................................................................
176.555
2014...........................................................................................................................................................................................................................................................
59.439
30.210
2015...........................................................................................................................................................................................................................................................
179.063
49.046
2.636
2016...........................................................................................................................................................................................................................................................
182.193
48.584
1.275
2017........................................................................................................................................................................................................................................................
143.107
47.189
1.982
2018........................................................................................................................................................................................................................................................
59.177
42.704
2019........................................................................................................................................................................................................................................................
35.073
25.698
598.613
272.660
212.658

ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras
A Companhia não mantém outras relações relevantes de longo prazo com instituições financeiras,
além daquelas descritas no item 10.f.i.
iii. grau de subordinação entre as dívidas
Não aplicável. Não existem dívidas subordinadas entre si.
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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
Algumas linhas de crédito, notadamente a FINEM (BNDES), a FINAME (BNDES), a FNE (BNB) e
a FINIMP, utilizam bens do ativo imobilizado como garantias reais. O valor líquido contábil dos bens
dados como garantia é de R$ 327,3 milhões, incluindo-se R$ 256,0 milhões em terrenos e
instalações e R$ 68,3 milhões em máquinas e equipamentos.
O contrato de crédito de pré-pagamento de exportação, o qual totalizava um valor de R$ 234,2
milhões em 31 de dezembro de 2013, possui obrigações relacionadas a indicadores financeiros
(covenants) que são apurados trimestralmente com base no resultado dos últimos 12 meses. Esses
covenants são a razão entre a dívida líquida e o EBITDA ajustado, a liquidez corrente (a razão entre
o ativo circulante e o passivo circulante) e a alavancagem (a razão entre dívida líquida e o
patrimônio líquido). Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia estava em conformidade com os
covenants estabelecidos.
Adicionalmente, este contrato inclui como principais eventos de inadimplência: inexatidão de
qualquer declaração, garantia ou certificação prestada em conexão com o contrato e sujeição a
certos períodos de resolução e violação de qualquer obrigação prevista no contrato.
g. limites de utilização dos financiamentos já contratados
Esclarecemos que não é aplicável informar os limites de utilização dos financiamentos, uma vez
que em 31 de dezembro de 2013 a Companhia tinha linhas de crédito de financiamento e ou
investimentos de longo prazo pré-aprovadas com bancos de desenvolvimento ou de fomento
privados/estatais, que ainda não haviam sido contratadas.
h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
1. Análise das Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia entre os anos 2013
e 2012:
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2013 foram aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião
realizada em 26 de fevereiro de 2014 e o Relatório da Auditoria Independente foi emitido na mesma
data.
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, em observância à Lei das Sociedades por Ações (LSA), considerando as alterações
introduzidas através das Leis n° 11.638/07 e n° 11.941/09 e os pronunciamentos, interpretações e
orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados por resoluções do
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e normas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
A Companhia adotou o IFRS pela primeira vez em suas demonstrações financeiras consolidadas
para o ano findo em 31 de dezembro de 2010, as quais incluem os demonstrativos financeiros
comparativos de 31 de dezembro de 2009R.
O IFRS 1 (“First-time adoption of International Reporting Standards” – Primeira adoção dos Padrões
Internacionais de Contabilidade) exige que uma entidade desenvolva políticas contábeis baseadas
nos padrões e relativas interpretações do IASB em vigor na data de publicação de sua primeira
demonstração financeira em IFRS (ou seja, 31 de dezembro de 2010).
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A tabela abaixo apresenta a demonstração de resultados da Companhia para os anos de 2013 e
2012.

DRE
Receita líquida de vendas
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto

Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de
2013 AV %
AH%
2012
5.548.621
(5.153.751)
394.870

100,0%
-92,9%
7,1%

(32.915)
(85.122)
(14.521)
(11.624)
(140.073)
49.528
(234.727)

-0,6%
-1,5%
-0,3%
-0,2%
-2,5%
0,9%
-4,2%

-3,6%
107,2%
-1,9%
-45,5%
-58,0%
-1,7%
-40,4%

(34.129)
(41.090)
(14.808)
(21.331)
(333.112)
50.389
(394.081)

160.143

2,9%

-176,3%

(209.832)

(804.463)
641.055

-14,5%
11,6%

-4,4%
-16,8%

(841.633)
770.915

Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social

(3.265)

-0,1%

-98,8%

(280.550)

Imposto de renda corrente
Contribuição social corrente

(7.575)
(422)
(7.997)
17.167
9.170

-0,1% N.A.
0,0% N.A.
-0,1% N.A.
0,3%
-76,5%
0,2%
-87,6%

1.086
(12)
1.074
72.988
74.062

Receitas (despesas) operacionais
Comerciais
Gerais e administrativas
Honorários da administração
Participação dos empregados
Outras despesas operacionais
Outras receitas operacionais
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro
Despesas financeiras
Receitas financeiras

Imposto de renda e contribuição social diferidos

Lucro (prejuízo do exercício)

5.905

0,1%

37,8% 4.025.774
34,2% (3.841.525)
114,3%
184.249

N.A.

(206.488)

Receita Líquida
A receita líquida consolidada atingiu o nível recorde de R$ 5.548,6 milhões em 2013, um aumento
de 37,8% sobre o ano anterior, impulsionado pelo maior volume de vendas, que cresceu 43,1%,
totalizando 333,1 mil toneladas em 2013, devido ao aumento da escala de produção e crescimento
das exportações, em função das condições favoráveis do mercado externo e da decisão da
Companhia
em
reduzir
estoques.

As vendas para o mercado interno cresceram 15,4% para R$ 3.323,7 milhões, o que representa
60% da receita líquida total da Companhia, como resultado de:
(1) aumento de 17,2% no volume de vendas de produtos de cobre, de 185,9 mil toneladas em 2012
(dos quais 42,5 mil toneladas corresponderam à venda de catodos e 143,3 mil toneladas à venda
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de produtos de cobre) para 217,9 mil toneladas em 2013 (dos quais 41,0 mil toneladas
corresponderam à venda de catodos e 176,9 mil toneladas à venda de produtos de cobre),
principalmente devido a: (a) expansão e modernização de nossa unidade de Dias D' Ávila
concluída no final de agosto de 2012, que diminuiu o volume de catodos produzido e vendido em
2012 como resultado de uma parada programada de 74 dias, aliada ao aumento da capacidade
instalada em 21,7% na nossa unidade de Utinga a partir de outubro de 2013; e (b) maior demanda
por produtos de cobre fornecidos por Companhias brasileiras resultantes da redução de incentivos
fiscais (ICMS) para produtos de cobre importados que entrou em vigor em janeiro de 2013;
(2) aumento de 1,7 % no preço médio em reais de cobre por tonelada em 2013, devido à
desvalorização média de 10,4% do real em relação ao dólar, juntamente com um aumento de 6,9
% nos prêmios médios cobrados sobre os preços do cobre na LME; e
(3) um aumento de 3,0% no volume de vendas de coprodutos, que ficou em linha com o aumento
correspondente no volume de vendas de catodo. Esse aumento foi parcialmente compensado por
uma redução de 22,8% nas vendas líquidas de ácido sulfúrico, nosso principal coproduto, devido
ao impacto da redução nos preços internacionais no mercado doméstico.
As vendas para o mercado externo aumentaram R$ 1.079,8 milhões, ou 94,3%, passando de
R$1.145,1 milhões em 2012 para R$ 2.224,9 milhões em 2013, principalmente devido a:
(1) aumento de 131,6% no volume de vendas de produtos de cobre, de 46,8 mil toneladas em 2012
(dos quais 12,6 mil toneladas corresponderam à venda de catodos e 34,2 mil toneladas à venda
de produtos de cobre) para 115,0 mil toneladas em 2013 (dos quais 84,1 mil toneladas
corresponderam à venda de catodos e 30,9 mil toneladas à venda de produtos de cobre),
principalmente devido a: (a) o aumento de 21,7% em nossa capacidade de produção, e (b) redução
de 3,4% nos níveis de estoque, juntamente com a nossa estratégia de comprar e revender catodos
no último trimestre de 2013, o que levou aumentar nossas vendas de catodos; e
(2) o aumento do preço médio do cobre em por tonelada em 2013, devido aos mesmos motivos
expostos no parágrafo (2) sob o título "Mercado Interno" anteriormente.
O aumento da participação do mercado externo não reflete uma mudança na estratégia comercial
da Companhia, que permanece focada no mercado interno, mas sim que a Companhia está atenta
às oportunidades do mercado global para capturar ganhos de rentabilidade.
As vendas de cobre primário alcançaram 125,2 mil toneladas, um salto de 126,9% em relação ao
ano anterior, devido principalmente pela consolidação das operações expandidas da Unidade Dias
D’ávila e do aumento das exportações. A Companhia também importou 45,3 mil toneladas de
catodos de cobre ao longo do ano para manufatura de produtos de cobre, o que permitiu maior
flexibilidade nas vendas do catodo de cobre próprio.
No segmento de produtos de cobre – de maior valor agregado, o volume de vendas atingiu 207,9
mil toneladas no ano, crescimento de 17,1% em relação a 2012. Esse desempenho refletiu
principalmente o aumento da capacidade e produtividade de suas unidades industriais de produtos
de cobre, refletindo-se em maior participação de mercado. Ressalta-se ainda que a demanda
doméstica por produtos de cobre no Brasil continuou a crescer a taxas superiores ao PIB brasileiro
em função principalmente da substituição de importações de alguns segmentos importantes da
cadeia produtiva nacional em função da redução de incentivos fiscais para produtos importados
após a implementação da Resolução nº 13 do Senado Federal.
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Os preços médios internacionais do cobre, expressos em dólares na London Metal Exchange,
apresentaram queda de 7,8%, porém, com a desvalorização cambial do real, o preço médio do
cobre em 2013 apresentou um pequeno aumento de 1,7% em relação ao preço médio do ano
anterior. No entanto, como o crescimento do volume de vendas de cobre primário, que possui
menor valor agregado, superou o crescimento dos produtos de cobre com maior valor adicionado,
o mix de produtos da Companhia foi alterado, resultando em uma redução no preço por tonelada
de venda total.
CPV
Nosso CPV aumentou R$ 1.312,2 milhões, ou 34,2%, passando de R$ 3.841,5 milhões em 2012
para R$ 5.153,7 milhões em 2013. Apresentamos abaixo a composição dos principais itens do
CPV:
Custo de metal: o custos de metal aumentou R$ 1.208,4 milhões, ou 35,9%, passando de
R$ 3.361,5 milhões em 2012 para R$ 4.569,9 milhões em 2013. Este aumento deveu-se a (1) um
aumento de 27,7% no volume de concentrado de cobre comprado por nossa unidade de Dias D'
Ávila, (2) um aumento de 45,3% no volume de catodos de cobre adquiridos de terceiros, como
resultado da nossa estratégia de comprar e revender catodos no último trimestre de 2013, devido
aos preços internacionais favoráveis, e (3) um aumento de 1,7 % no preço médio em reais de cobre
por tonelada em 2013.
Custos de transformação: os custos de transformação são compostos por custos com pessoal,
utilidades, custos de manutenção, dentre outros.
Custos com pessoal: nossos custos com pessoal aumentaram R$ 18,6 milhões, ou 10,4%,
passando de R$ 178,5 milhões em 2012 para R$ 197,1 milhões em 2013. Este aumento foi devido
principalmente a (1) um aumento de 4,9 % no número de nossos empregados que trabalham em
nossas fábricas, de 2.229 em 31 de dezembro de 2012 a 2.339 em 31 de dezembro de 2013,
associado à expansão da capacidade de produção que suportou um aumento de vendas de 37,7%
em 2013, e (2) um aumento salarial anual de 8,0% para nossos funcionários em conformidade com
os termos dos acordos coletivos de trabalho.
Utilidades: nossos custos de utilidades aumentaram R$1,2 milhão, ou 1,2%, passando de
R$ 99,8 milhões em 2012 para R$ 101,0 milhões em 2013. Este crescimento foi devido
principalmente a um aumento de R$ 0,2 milhões no custo de gás resultantes de consumos mais
elevados em 2013, devido ao pleno funcionamento da unidade Dias D' Ávila e aumento da
capacidade da unidade de Utinga. Esses aumentos foram parcialmente compensados por uma
redução de R$ 3,7 milhões em custos de energia, acarretada pela instalação de novos
equipamentos, mais eficientes e que consomem volumes mais baixos de energia, em ambas as
unidades.
Custos de manutenção: nossos custos de manutenção aumentaram R$ 15,2 milhões, de R$ 90,3
milhões em 2012 para R$ 105,5 milhões em 2013. Este aumento deveu-se principalmente à
expansão em 21,7% da capacidade de produção.
Outros: nossos outros custos aumentaram R$ 35,6 milhões, ou 82,6%, passando de R$ 43,1
milhões em 2012 para R$ 78,7 milhões em 2013. Este aumento deveu-se principalmente a um
aumento na compra de materiais de manutenção e remuneração de prestadores de serviços
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devido à expansão da nossa unidade de Dias D' Ávila e aumento da capacidade da nossa unidade
de Utinga.
Depreciação e Amortização: nossos custos de depreciação e amortização aumentaram R$ 33,2
milhões, ou 48,6%, passando de R$ 68,3 milhões em 2012 para R$ 101,5 milhões em 2013. Este
aumento foi devido principalmente a um aumento de R$ 120,3 milhões no saldo de bens do ativo
imobilizado, resultante da expansão e modernização de nossa planta de Dias D' Ávila e a
construção da nova planta na unidade Utinga em 2013, que começou a ser amortizada.
Lucro Bruto
A Paranapanema apresentou Lucro Bruto de R$ 394,9 milhões em 2013, mais que o dobro dos
R$ 184,2 milhões registrados em 2012, em razão da forte elevação nos volumes de vendas, dos
aumentos de produtividade, dos impactos favoráveis decorrentes da desvalorização do Real frente
ao Dólar Americano e da melhora nos prêmios sobre os preços de exportações. A rentabilidade da
Companhia beneficiou-se também do realinhamento nos preços do cobre no Brasil após a entrada
em vigor da Resolução nº 13 do Senado Federal no início de 2013.
A rentabilidade percentual média da Companhia no período também refletiu uma diluição
importante resultante das margens menores que foram auferidas nas importações adicionais de
catodos de cobre realizadas em 2013. Ainda assim, a margem bruta média ficou em 7,1%,
refletindo aumento significativo em relação à média de 4,6% reportada no ano anterior. Excluindo
o custo do metal, a margem bruta em 2013 foi de 17,6%, também acima da margem bruta média
ex-metal de 16,5% obtida em 2012.
Despesas Operacionais
As despesas operacionais totalizaram R$ 234,7 milhões em 2013, em comparação a R$ 394,1
milhões em 2012.
Despesas Comerciais: as despesas comerciais diminuíram de R$ 34,1 milhões em 2012 para R$
32,9 milhões em 2013. Esta redução deveu-se principalmente à estratégia de redução de custos
comerciais em itens como representantes de vendas, parcialmente compensada pelo aumento de
R$ 1,5 milhão em despesas com a equipe comercial e aumento de R$ 1,6 milhão em custos com
prestadores de serviços para lidar com o maior volume de vendas em 2013.
Despesas Gerais e Administrativas: nossas despesas gerais e administrativas passaram de R$
41,1 milhões em 2012 para R$ 85,1 milhões em 2013. Este aumento deveu-se principalmente à
reclassificação, que acarretou em um aumento em serviços de terceiros de 6,0%, aliada a um
aumento salarial anual de 8,0% para os nossos funcionários de acordo com os termos dos acordos
coletivos.
Outras despesas operacionais: nossas despesas operacionais passaram de R$ 333,1 milhões em
2012 para R$ 140,1 milhões em 2013. Esta redução deveu-se principalmente a (1) redução de R$
50,6 milhões nas despesas relacionadas à parada programada de 74 dias da unidade Dias D' ávila
em 2012, cuja parte dos custos e despesas fixas, como eletricidade, amortização e pessoal foram
alocadas nesta linha em 2012, (2) perdas de venda de investimentos de R$ 47,8 milhões e R$ 14,5
milhões relativos a financiamentos e contingências que nós concordamos em ser responsáveis em
conexão com a venda de nossas participações nas ex-subsidiárias Cibrafértil e Mineração Taboca
em 2012, (3) redução de R$ 50,9 milhões na provisão para processos judiciais em 2013, devido à
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revisão de nossa política de provisões como resultado de provisões extraordinárias de R$ 133,4
milhões em 2012, e (4) redução de R$ 14,4 milhões em provisões para outras perdas devido a
mudanças na jurisprudência que o nossos especialistas jurídicos acreditam que vai aumentar as
nossas chances de sucesso em alguns processos.
Outras receitas operacionais: As outras receitas operacionais diminuíram de R$ 50,4 milhões em
2012 para R$ 49,5 milhões em 2013. Esta diminuição deveu-se principalmente (1) ganhos de R$
19,8 milhões na venda de nossa participação na antiga subsidiária Cibrafértil em 2012 e (2)
reversão de provisões para equipamentos obsoletos de R$ 13,8 milhões em 2012, comparada a
R$ 0,2 milhão em 2013, principalmente relacionados à reavaliação de nosso estoque (exceto
matérias-primas) após a mudança em nossa administração. Esta redução foi parcialmente
compensada pela reversão de R$ 14,6 milhões em provisões para processos judiciais em 2013
com relação a processos trabalhistas relacionados a ex-controlada Caraíba Metais, que foi
incorporada em 2010, comparado a uma reversão de provisões para processos judiciais de R$ 4,0
milhões em 2012.
Imposto de Renda e Contribuição Social
O crédito de imposto de renda e contribuição social reduziu R$ 64,9 milhões, de um total de R$
74,1 milhões em 2012 para R$ 9,2 milhões em 2013. Esta redução deveu-se a menores perdas
operacionais em 2013 em comparação com 2012, o que diminuiu a quantidade de créditos
decorrentes de imposto de renda diferido, contribuição social e impostos. Nossa taxa efetiva de
imposto de renda e contribuição social foi de 0,01% em 2012 e 232,1% em 2013, enquanto nossa
taxa efetiva total foi negativa de 26,4% em 2012 e negativa 280,9% em 2013.
EBITDA
Em Reais mil

Exercicio Social encerrado em
31 de dezembro de
2013

v%

2012

Resultado operacional - EBIT
Depreciação/Amortização

160.143
105.172

-176,3% (209.832)
33,8%
78.629

EBITDA (LAJIDA)

265.315

-302,2% (131.203)

Outras Receitas/Despesas não recorrentes
EBITDA (LAJIDA) - ajustado

67.053

-73,8%

256.147

332.368

166,0%

124.944

O EBITDA Ajustado da Paranapanema (resultado operacional antes de juros, impostos,
depreciação e amortizações, eliminando as receitas e despesas não recorrentes) atingiu R$ 332,4
milhões, representando elevação de 166% em relação ao apurado em 2012. Com esta melhora no
resultado operacional, a Companhia encerrou o ano com 6% de margem de EBITDA ajustado
versus 3,1% obtido em 2012.
Esse é o segundo ano consecutivo que o EBITDA ajustado mais do que dobra, demonstrando que
a estratégia da Companhia está sendo efetiva e que a Companhia é capaz de apresentar
resultados operacionais crescentes.
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Resultado Financeiro
Despesas Financeiras
Nossas despesas financeiras diminuíram R$ 37,1 milhões, ou 4,4%, passando de R$ 841,6
milhões em 2012 para R$ 804,5 milhões em 2013. Esta redução deveu-se principalmente a uma
redução de R$ 74,0 milhões em perdas com instrumentos derivativos e uma diminuição de R$ 51,2
milhões no valor justo do hedge dos estoques resultantes em grande parte (a) do efeito da nossa
adoção da contabilidade de hedge para um número maior de operações em 2013 (especialmente
no último trimestre) com a qual começamos a registrar algumas despesas de hedge como
resultados abrangentes em vez de despesas financeiras, e (b) diminuição da volatilidade dos
preços do cobre que, medida pela variação média dos preços do cobre em reais, apresentou
aumento de 7,1% em 2013 em comparação a um aumento de 14,1 % em 2012. Essas reduções
foram parcialmente compensados por (1) aumento de R$ 56,4 milhões em perdas cambiais sobre
os juros pagos sobre os passivos denominados em dólares resultantes do aumento do saldo da
nossa dívida denominada em dólar (incluindo empréstimos, financiamentos e fornecedores),
passando de R$ 2.506,3 milhões em 31 de dezembro de 2012 a R$ 2.693,8 milhões em 31 de
dezembro de 2013, juntamente com uma desvalorização de 14,6% do real em relação ao dólar em
2013 em comparação com uma depreciação de 8,9% em 2012, e (2) um aumento de R$ 20,7
milhões de ajustes a valor presente resultante principalmente do aumento do saldo de nossos
empréstimos e financiamentos, passando de R$ 805,2 milhões em 31 de dezembro de 2012 a R$
1.118,1 milhões em 31 de dezembro de 2013.
Receitas Financeiras
Nossas receitas financeiras diminuíram 16,8%, passando de R$ 770,9 milhões em 2012 para R$
641,1 milhões em 2013. Esta diminuição deveu-se principalmente a (1) uma redução de R$ 59,7
milhões no ganhos com instrumentos derivativos e uma redução de R$ 107,2 milhões em ganhos
de hedge sobre valor justo dos estoques decorrentes da menor volatilidade dos preços do cobre,
juntamente com a adoção de contabilidade de hedge para um maior número de operações. Essas
reduções
foram
parcialmente
compensadas
por
um
aumento
de
R$ 47,6 milhões em ganhos cambiais e de juros recebidos em nossa dívida denominada em dólar
resultantes da maior desvalorização do real em relação ao dólar em 2013, em comparação a 2012,
juntamente com um aumento de 101,8 % no saldo de nossas contas a receber denominados em
dólares, de R$188,7 milhões em 31 de dezembro de 2012 para R$ 380,7 milhões em 31 de
dezembro de 2013, principalmente devido ao aumento das vendas catodos no último trimestre de
2013.

Página 13

Lucro Líquido
A Paranapanema apresentou lucro líquido de R$ 5,9 milhões em 2013, revertendo o prejuízo de
R$ 206,5 milhões reportado em 2012. Esta reversão baseou-se principalmente no aumento de
vendas no período, margens operacionais melhores e aperfeiçoamento da gestão, contrapostos
parcialmente pelo resultado financeiro líquido desfavorável, conforme descrito.
A seguir, a análise das principais contas do Balanço.
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Ativo

2013 AV %

AH%

2012

Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
79.517
Aplicações financeiras
310.668
Contas a receber de clientes
603.738
Estoques
1.375.109
Impostos e contribuições a recuperar
184.360
Outros ativos circulantes
22.112
Instrumentos financeiros derivativos
28.859
Despesas antecipadas
3.756
Total do ativo circulante
2.608.119

1,8%
7,0%
13,6%
31,0%
4,2%
0,5%
0,7%
0,1%
58,8%

-59,3% 195.529
-25,9% 419.146
34,2% 449.923
3,4% 1.330.014
75,2% 105.203
19,9%
18.448
48,2%
19.479
-32,2%
5.541
2,5% 2.543.283

Ativo Não -Circulante
Aplicações financeiras
64.502
Contas a receber de clientes
2.242
Impostos e contribuições a recuperar
151.288
Depósitos de demandas judiciais
60.428
Ativos não circulantes destinados a venda 2.818
Outros ativos não-circulantes
14.679
Imposto de renda e contribuição social diferidos
111.108
Outros investimentos
647
Propriedades para investimento
9.901
Ativo imobilizado
1.404.798
Ativo intangível
4.439
Total do ativo não circulante
1.826.850

1,5%
0,1%
3,4%
1,4%
0,1%
0,3%
2,5%
0,0%
0,2%
31,7%
0,1%
41,2%

220,6%
20.121
-20,2%
2.810
216,6%
47.781
-1,8%
61.533
288,2%
726
32,5%
11.082
18,3%
93.941
0,2%
646
-15,1%
11.657
1,2% 1.387.940
-14,3%
5.177
11,2% 1.643.414

100,0%

5,9% 4.186.697

Total do ativo

4.434.969

Comentários referentes aos principais itens das contas do ativo
Ativo Circulante
O Ativo Circulante totalizou R$2.608,1 milhões em 31 de dezembro de 2013, um aumento de 2,5%
em relação aos R$2.543,3 milhões de 31 de dezembro de 2012, com resultado dos efeitos
detalhados abaixo.
Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras
O caixa da Companhia diminuiu 59,3% em 2013, fechando o ano com R$79,5 milhões, contra
R$195,5 milhões em 2012.
As aplicações financeiras diminuíram 25,9%, totalizando R$310,7 milhões em 31 de dezembro de
2013, contra R$419,1 milhões em 31 de dezembro de 2012. As aplicações são de baixo risco, em
instituições financeiras de primeira linha, com remuneração média de 101,35% em 31 de dezembro
de 2013 (101,57% em 31 de dezembro de 2012) do CDI, mensuradas ao valor justo.
O caixa reduziu-se conforme houve expansão das operações da Companhia, gerando maiores
contas a receber de clientes e impostos a recuperar, enquanto a Companhia optou por reduzir as
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contas a pagar para fornecedores, gerando uma maior necessidade de utilização de caixa para
giro.
Contas a receber de clientes
Totalizaram R$ 603,7 milhões em 31 de dezembro de 2013, valor 34,2% superior aos R$ 449,9
milhões registrados no fim do ano anterior, devido ao crescimento de 37,8% do faturamento,
beneficiado pela implantação do programa “Stock Short” no quarto trimestre de 2013.
Estoques
Em 31 de dezembro de 2013 houve aumento de 3,4%, fechando o período com R$1.375,1 milhões,
contra R$ 1.330 milhões em 31 de dezembro de 2012. Os estoques totais ao final do ano ficaram
em níveis próximos aos reportados no final de 2012, apesar do crescimento de 37,8% nos negócios
da Paranapanema em 2013, demonstrando a melhoria da gestão de estoque, baseando-se
principalmente na integração da sua área de Supply Chain com as demais áreas funcionais. O
programa “Stock Short”, introduzido no quarto trimestre de 2013, permitiu a redução eficiente de
R$544,5 milhões nos estoques da Companhia em relação à posição do terceiro trimestre de 2013.
Ativo não circulante
O Ativo não circulante totalizou R$1.826,9 milhões em 31 de dezembro de 2013 com elevação de
11,2% em relação a 31 de dezembro de 2012. O principal efeito nessa conta é sobre o item
impostos a recuperar que passou de R$ 47,8 milhões em 31 de dezembro de 2012 para R$ 151,3
milhões ao final de 2013, em função de créditos tomados de pré-pagamento de exportação e seu
impacto sofre COFINS a recuperar.
Ativo imobilizado
Em 31 de dezembro de 2013, o ativo imobilizado totalizou R$1.404,8 milhões, aumento de 1,2%
em relação a 31 de dezembro de 2012.
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Passivo

Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de
2013 AV %
AH%
2012 AV %

Passivo Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a recolher
Imposto de renda e contribuição social correntes
Dividendos a pagar
Outros passivos circulantes
Total do passivo circulante

1.569.005
519.486
82.102
50.191
16.334
7.996
146
26.455
2.271.715

Passivo Não -Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Impostos e contribuições a recolher
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisão para demandas judiciais
Outros passivos não circulantes
Total do passivo não circulante

6.740
598.613
838
0
179.622
0
785.813

Total do passivo

35,4%
11,7%
1,9%
1,1%
0,4%
0,2%
0,0%
0,6%
51,2%

-7,4% 1.693.749
-2,5% 532.535
N.A.
5.228
8,8%
46.129
30,5%
12.513
N.A.
0
0,0%
146
31,2%
20.160
-1,7% 2.310.460

0,2%
-8,7%
13,5% 119,5%
0,0%
-40,2%
0,0% N.A.
4,1%
35,0%
0,0% N.A.
25,7%
89,6%

40,5%
12,7%
0,1%
1,1%
0,3%
0,0%
0,0%
0,5%
55,2%

7.381
272.660
1.402
0
133.064
0
414.507

0,2%
6,5%
0,0%
0,0%
3,2%
0,0%
9,9%

3.057.528

100,0%

12,2% 2.724.967

65,1%

31,2%
0,6%
5,9%
-1,9%
0,0%
0,3%
-5,1%
31,1%

0,0% 1.382.990
33,1%
20.714
-4,0% 272.934
N.A.
6.372
0,0%
-741
0,0%
14.294
-4,3% -234.833
-5,8% 1.461.730
0

33,0%
0,5%
6,5%
0,2%
0,0%
0,3%
-5,6%
34,9%

Participação acionistas não controladores

1.382.990
27.560
261.884
-83.825
-741
14.294
-224.721
1.377.441
0

Total do patrimônio líquido

1.377.441

31,1%

-5,8% 1.461.730

34,9%

Total do passivo e do patrimônio líquido

4.434.969

100,0%

5,9% 4.186.697

100,0%

Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reserva de reavaliação
Ajuste de avaliação patrimonial
Ações em tesouraria
Reservas de lucros
Prejuízos acumulados

Comentários referentes aos principais itens das contas do passivo
Passivo Circulante
O passivo circulante, em 31 de dezembro de 2013 totalizou R$2.271,7 milhões, 1,7% abaixo dos
R$2.310,5 milhões de 31 de dezembro de 2012, face diminuição na conta de fornecedores. O
passivo circulante responde por 74,3% do passivo total no final de 2013, contra 84,8% no final de
2012.
Fornecedores
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Fornecedores locais e estrangeiros totalizaram R$1.569,0 milhões em 31 de dezembro de 2013,
7,4% abaixo dos R$1.693,7 milhões registrados no final do ano anterior, apesar do crescimento de
37,8% no faturamento da Companhia e dos estoques terem se mantido estáveis no período.
Empréstimos e Financiamentos
A conta empréstimos e financiamentos, em 31 de dezembro de 2013, na linha de curto prazo,
atingiram R$ 519,5 milhões, aumento de 2,5% sobre o saldo de R$532,5 milhões ao final do ano
anterior. Apesar do aumento do endividamento total da Companhia para financiar seus
investimentos e expansão das operações, a parcela de curto prazo manteve-se relativamente
estável, uma vez que a Companhia tem sido bem sucedida em sua estratégia de alongar o prazo
de seus financiamentos.
Os empréstimos e financiamentos de longo prazo atingiram R$ 598,6 milhões em 31 de dezembro
de 2013, representando um aumento de 119,5% sobre o saldo de R$ 272,7 milhões ao final do ano
anterior. Esse aumento foi necessário para financiar o plano de investimento e o capital de giro
para a expansão das operações da Companhia e alongar o vencimento médio da dívida da
Paranapanema.
Mais detalhes sobre os empréstimos e financiamentos estão disponíveis no item 10.1.f.
Impostos e contribuições a recolher
A rubrica impostos e contribuições a recolher totalizaram R$16,3 milhões em 31 de dezembro de
2013, apresentando um aumento de 30,5%, contra um saldo de R$12,5 milhões no final do ano
anterior.
Passivo não circulante
O passivo não circulante totalizou R$ 785,8 milhões ao final de 2013, apresentando um aumento
de 89,6% sobre 31 de dezembro de 2012, decorrente principalmente do aumento dos empréstimos
e financiamentos de longo prazo e, em menor grau, das provisões das demandas judicias. O
passivo não circulante em 31 de dezembro de 2013 representou 25,7% do passivo total,
comparado com 15,2% em 2012.
Provisão para demandas judiciais
As provisões para demandas judiciais aumentaram 35,0%, atingindo R$ 179,6milhões em 31 de
dezembro de 2013 contra R$133,0 milhões no final do ano anterior. O principal efeito sobre esse
montante foram os R$ 44,7 milhões em provisões trabalhistas realizadas esse ano, em parte pelo
efeito não recorrente da reestruturação de seu quadro de funcionários.
Patrimônio Líquido
A Companhia encerrou 2013 com Patrimônio Líquido de R$ 1.377,4 milhões, valor 5,8% menor que
os R$ 1.461,7 milhões registrados no final de 2012, em função principalmente de ajustes de
avaliação patrimonial no montante de R$ 83,8 milhões.
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Análise do Fluxo de Caixa

Comentários referentes ao Fluxo de Caixa
A geração de caixa operacional líquida foi negativa R$ 361,4 milhões em 2013, apesar de a
Companhia ter registrado um EBITDA ajustado recorde de R$ 332 milhões devido principalmente
ao impacto da maior necessidade de capital de giro composto por: a) R$ 161,7 milhões no aumento
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de contas a receber de clientes, b) aumento de R$ 44,9 milhões em estoques, c) aumento de R$
181,8 milhões em impostos e contribuições a recuperar e d) redução de R$ 125,3 milhões na conta
fornecedores.
Vale ressaltar que a necessidade de aumento do capital de giro deve-se principalmente à expansão
das atividades da Companhia, em linha com sua estratégia. Em menor grau, o capital de giro
também foi impactado pelo aumento dos impostos a recuperar em função de créditos tomados de
pré-pagamento de exportação e seu impacto sofre COFINS a recuperar, além da decisão da
Companhia de reduzir seus passivos com fornecedores.
O caixa utilizado nas atividades de investimentos foi de R$ 54,4 milhões, composto por adições em
imobilizado e intangíveis no valor de R$ 120,3 milhões que foi parcialmente compensado por uma
redução nas aplicações financeiras no montante de R$ 64,1 milhões. Os investimentos em cobre
primário somaram R$38,3 milhões, incluindo-se a finalização da primeira fase de expansão e
modernização da Unidade Dias D´ávila e R$77,1 milhões em produtos de cobre e ligas,
principalmente na conclusão da nova fábrica de tubos de cobre Cast & Roll em Utinga.
O caixa utilizado nas atividades operacionais e investimento foram parcialmente compensados pela
captação líquida de R$ 299,8 milhões em empréstimos e financiamentos, resultando em uma
redução total de caixa de R$ 116,0 milhões, atingindo R$ 79,5 milhões em 31 de dezembro de
2013, comparado com R$ 195,5 milhões no final de 2012.
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2. Análise das Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia entre os anos 2012
e 2011:
A tabela abaixo apresenta a demonstração de resultados da Companhia para os anos de 2012 e
2011.

DRE
Receita líquida de vendas
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto

Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de
2012 AV %
AH%
2011
4.025.774
(3.841.525)
184.249

100,0%
-95,4%
4,6%

(34.129)
(41.090)
(14.808)
(21.331)
(333.112)
50.389
(394.081)

-0,8%
-1,0%
-0,4%
-0,5%
-8,3%
1,3%
-9,8%

-12,6%
-19,9%
53,9%
91,1%
603,6%
171,1%
181,8%

(39.051)
(51.268)
(9.622)
(11.160)
(47.343)
18.590
(139.854)

Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro

(209.832)

-5,2%

350,2%

(46.604)

Despesas financeiras
Receitas financeiras

(841.633)
770.915

-20,9%
19,1%

-15,3%
-18,8%

(993.548)
949.770

Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social

(280.550)

-7,0%

210,4%

(90.382)

0,0% -107,3%
0,0% N.A.
0,0% -107,2%
1,8%
26,7%
1,8%
73,6%

(14.936)
0
(14.936)
57.607
42.671

Receitas (despesas) operacionais
Comerciais
Gerais e administrativas
Honorários da administração
Participação dos empregados
Outras despesas operacionais
Outras receitas operacionais

Imposto de renda corrente
Contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferidos

Lucro (prejuízo do exercício)

1.086
(12)
1.074
72.988
74.062
(206.488)

-5,1%

-1,8% 4.098.356
-4,1% (4.005.106)
97,6%
93.250

332,8%

(47.711)

Receita Líquida
A receita líquida consolidada foi de R$4.025,8 milhões, com decréscimo de 1,8% em relação ao
ano anterior, em função de menores volumes de venda, apesar de pequena melhora no preço
médio.

As vendas no mercado interno totalizaram R$ 2.880,7 milhões, correspondendo a 72% da receita
líquida consolidada em 2012, contra 58% em 2011. O aumento de R$ 402,2 milhões, ou 16,2%,
deveu-se principalmente a:
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(1) um aumento de 14,2% no volume de vendas de produtos de cobre, de 161,1 mil toneladas em
2011 (das quais 23,6 mil toneladas corresponderam à venda de catodos e 137,6 mil toneladas à
venda de produtos de cobre) para 185,9 mil toneladas em 2012 (das quais 42,5 mil toneladas
corresponderam à venda de catodos e 143,3 toneladas à venda de produtos de cobre); (2) um
aumento de 5,6% no preço médio em reais de cobre por tonelada em 2012, devido a (a)
desvalorização de 8,9% do real em relação ao dólar em 2012, (b) um aumento de 6,9 % nos
prêmios médios sobre os preços do cobre na LME e (c) redução de 9,9% no preço do cobre na
LME em 2012; e (3) uma diminuição de 6,6 % no volume de vendas de coprodutos, em conexão
com a parada da planta de Dias D' Ávila.
Nossas vendas para o mercado externo reduziram R$ 577,8 milhões ou 33,5%, passando de R$
1.722,9 milhões em 2011 para R$ 1.145,1 milhões em 2012, principalmente como resultado de:
(1) uma diminuição de 46,6% no volume de vendas de produtos de cobre de 86,8 mil toneladas em
2011 (das quais 54,9 mil toneladas corresponderam à venda de catodos e 31,9 mil toneladas à
venda de produtos de cobre e coprodutos) para 46,8 mil toneladas em 2012 (das quais 12,6 mil
toneladas corresponderam à venda de catodos e 34,2 mil toneladas à venda de produtos de cobre),
principalmente devido à paralisação de 74 dias de nossa unidade Dias D' Avila; e (2) o aumento
do preço médio em reais por tonelada de cobre pelas razões explicadas acima.
O volume de vendas do Segmento de Cobre apresentou redução de 6,2%, com queda de 9,3%
nos produtos de cobre refinado, onde o destaque foi o aumento de 5,5% em vergalhão/fio trefilado
e outros produtos de cobre e aumento de 3,3% nas vendas de produtos semielaborados de cobre.
A venda de subprodutos de cobre teve queda de 6,9%, destacando-se o ácido sulfúrico, cuja
produção foi menor em 2012 devido à parada programada para manutenção e atualização
tecnológica da unidade Dias D´Ávila.
CPV
Nosso CPV diminuiu R$ 163,6 milhões, ou 4,2%, passando de R$ 4.005,1 milhões em 2011 para
R$ 3.814,5 milhões em 2012.
Custo de metal: nosso custo de metal diminuiu R$ 70,1 milhões ou 2,0%, passando de
R$ 3.431,6 milhões em 2011 para R$ 3.361,5 milhões em 2012. Esta diminuição deveu-se
principalmente a uma redução de 33,8% no volume de concentrado de cobre comprado por nossa
unidade de Dias D' Ávila em 2012, devido à sua parada por 74 dias, o que foi parcialmente
compensado pela compra de 45,6 mil toneladas de catodo de terceiros por nossas unidades de
Santo André e Serra, a fim de atender à demanda de nossos clientes por produtos de cobre.
Custos de transformação:
Custos com pessoal: nossos custos com pessoal diminuíram R$ 11,3 milhões ou 6,1%, passando
de R$ 183,9 milhões em 2011 para R$172,6 milhões em 2012. Esta diminuição deveu-se
principalmente a uma redução de 0,5% no número de empregados, resultante da maior
produtividade por empregado decorrente da modernização da nossa unidade Dias D' Ávila. Essa
redução foi parcialmente compensada por um aumento salarial anual de 6,7% para nossos
funcionários nos novos termos dos acordos coletivos de trabalho.
Utilidades: nossos custos com utilidades diminuíram R$ 8,8 milhões, ou 8,1%, passando de
R$ 108,6 milhões em 2011 para R$ 99,8 milhões em 2012. Esta diminuição deveu-se
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principalmente à redução nos volumes de eletricidade e gás em 2012 em decorrência da parada
da Unidade Dias D’Ávila, o que reduziu os custos de energia e gás em R$ 65,4 milhões e
R$ 41,2 milhões, respectivamente.
Custos de manutenção: nossos custos de manutenção diminuíram R$ 10,2 milhões, de R$ 100,5
milhões em 2011 para R$ 90,3 milhões em 2012. Esta redução deveu-se principalmente à parada
de 74 dias da unidade Dias D’ávila.
Outros: nossos outros custos diminuíram R$ 82,3 milhões, ou 65,6%, passando de R$ 125,4
milhões em 2011 para R$ 43,1 milhões em 2012. Este aumento deveu-se principalmente à redução
da produção em relação a parada da unidade Dias D' Ávila.
Depreciação e Amortização: nossos custos de depreciação e amortização diminuíram R$ 0,9
milhões, ou 1,3 %, passando de R$ 69,2 milhões em 2011 para R$ 68,3 milhões em 2012. Esta
redução deveu-se principalmente à venda da Cibrafértil e a parada programada da unidade Dias
D’Ávila por um período maior, que resultou em menor depreciação.
Lucro Bruto
A Paranapanema apresentou Lucro Bruto de R$184,3 milhões em 2012, representando um
aumento de 97,6% em relação a 2011. Apesar da queda no volume de vendas ter impactado a
receita líquida total e o custo produtos vendidos, o aumento do preço médio em reais permitiu a
recuperação de margens da Companhia.
Despesas Operacionais
Nossas despesas operacionais aumentaram de R$ 139,9 milhões em 2011 para R$394,1 milhões
em 2012.
Despesas Comerciais: nossas despesas comerciais diminuíram R$ 5,0 milhões, ou 12,6 %,
passando de R$ 39,1 milhões em 2011 para R$ 34,1 milhões em 2012. Esta diminuição deveu-se
principalmente a uma redução de 12,8% nos custos de terceiros (serviços de consultoria).
Despesas Gerais e Administrativas: nossas despesas gerais e administrativas diminuíram
R$ 10,2 milhões, ou 19,7 %, passando de R$ 51,3 milhões em 2011 para R$ 41,1 milhões em
2012. Esta diminuição deveu-se principalmente a uma redução de 31% nas despesas devido a
sinergias da fusão das subsidiárias Eluma e Caraíba Metais na Paranapanema.
Outras despesas operacionais: outras despesas operacionais aumentaram R$ 285,8 milhões, de
R$ 47,3 milhões em 2011 para R$ 333,1 milhões em 2012. Este aumento foi devido principalmente
a (1) um aumento de R$ 45,3 milhões nas despesas relacionadas à parada programada de 74 dias
da unidade Dias D' ávila em 2012, cuja parte dos custos e despesas fixas, como a eletricidade,
amortização e pessoal, foram alocados nesta linha em 2012, (2) perdas de venda de investimentos
de R$ 47,8 milhões e R$ 14,5 milhões relativos a financiamentos e contingências que nós
concordamos em ser responsáveis em conexão com a venda de nossas participações nas exsubsidiárias Cibrafértil e Mineração Taboca em 2012 (3) um aumento de R$ 123,5 milhões em
provisões para processos judiciais em 2012 e (4) um aumento de R$ 24,9 milhões em provisões
para outras perdas decorrentes de processos trabalhistas.
Outras receitas operacionais: outras receitas operacionais aumentaram R$ 31,8 milhões, ou
170,4%, passando de R$ 18,6 milhões em 2011 para R$ 50,4 milhões em 2012. Este aumento foi
devido principalmente a (1) ganhos de R $ 19,8 milhões em relação à venda da participação em
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nossa antiga subsidiária Cibrafértil em 2012 e (2) a reversão de provisões para equipamentos
obsoletos de R$ 13,8 milhões em 2012, comparado a nenhuma reversão em 2011, decorrente
principalmente da reavaliação de nosso estoque que não seja matéria-prima após a mudança em
nossa administração.
EBITDA
O EBITDA Ajustado da Paranapanema (resultado operacional antes de juros, impostos,
depreciação e amortizações, eliminando as receitas e despesas não recorrentes) em 2012
acumulou R$124,9 milhões, um salto de 196,6% em relação ao valor registrado em 2011 (R$ 42,1
milhões). Com esta melhora no resultado operacional, a Companhia encerrou o ano com 3,1% de
margem de EBITDA ajustado versus 1,0% em 2011.

Em Reais mil

Exercicio Social encerrado
em 31 de dezembro de
2012

v%

Resultado operacional - EBIT
Depreciação/Amortização

(209.832)
78.629

EBITDA (LAJIDA)

(131.203) -424,2%

2011

350,2% (46.604)
-9,7% 87.080
40.476

Outras Receitas/Despesas não recorrentes

256.147

N.A.

1.654

EBITDA (LAJIDA) - ajustado

124.944 196,6%

42.130

Resultado Financeiro
Despesas Financeiras
Nossas despesas financeiras diminuíram R$ 151,9 milhões, ou 15,3%, passando de R$993,5
milhões em 2011 para R$ 841,6 milhões em 2012. Esta diminuição deveu-se principalmente a (1)
uma redução de R$ 166,5 milhões em perdas com instrumentos derivativos e uma redução de R$
28,1 milhões em perdas de hedge no valor justo dos estoques resultantes de (a) o efeito da adoção
da contabilidade de hedge para um número maior de operações em 2012 em relação a 2011, nos
termos do qual começamos a registrar algumas despesas de hedge como outros resultados
abrangentes em vez de despesas financeiras, e (b) redução de volumes de operações de
derivativos para cobertura de risco de margem que foram parcialmente compensados por (c) a
maior volatilidade dos preços do cobre que medida pela variação média dos preços do cobre em
reais, apresentou aumento de 14,1% em 2012 em comparação com uma redução de 12,7% em
2011. Essas reduções foram ainda parcialmente compensadas por (1) um aumento de R$ 15,3
milhões em perdas cambiais resultantes do aumento do saldo da nossa dívida denominada em
dólar (incluindo empréstimos, financiamentos e fornecedores ), de R$ 1.924,1 milhões em 31 de
dezembro de 2011 para R$ 2.506,3 milhões em 31 de dezembro de 2012, que foi parcialmente
compensado pela desvalorização de 8,6% do real em relação ao dólar em 2012, em comparação
a uma depreciação de 12,6 % em 2011, e (2) um aumento de R$ 4,9 milhões em despesas
relacionadas com a correção monetária de nossa dívida como resultado da inflação e (3) um
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aumento de R$ 18,0 milhões em acréscimos de juros decorrentes do aumento do saldo de nossa
dívida
total
(empréstimos,
financiamentos
e
fornecedores)
de
R$ 697,6 milhões em 31 de dezembro de 2011 para R$805,2 milhões em 31 de dezembro de 2012.
Receita Financeira
Nossas receitas financeiras diminuíram 18,8%, passando de R$ 949,0 milhões em 2011 para R$
771,0 milhões em 2012. Esta diminuição deveu-se principalmente a (1) uma redução de R$ 194,5
milhões em ganhos com instrumentos derivativos e uma redução de R$ 2,2 milhões em ganhos de
hedge no valor justo dos estoques decorrentes de uma mudança nas políticas hedge e redução de
operações com derivativos para hedge de margem, o que foi parcialmente compensado pelo
aumento da volatilidade dos preços do cobre. Essas reduções foram parcialmente compensadas
por um aumento de R$ 21,4 milhões no ganhos cambiais decorrentes da maior depreciação do
real em relação ao dólar dos EUA em 2012.

Imposto de Renda e Contribuição Social
Nosso benefício no imposto de renda e contribuição social aumentou R$ 31,4 milhões, de R$ 42,7
milhões em 2011 para R$ 74,1 milhões em 2012. Este aumento foi devido principalmente a maiores
perdas operacionais em 2012, em comparação a 2011, que aumentaram sensivelmente a
quantidade de créditos decorrentes de contribuições e impostos diferidos e social. Nossa taxa
efetiva de imposto de renda e contribuição social foi de 16,53% em 2011 e 0,01% em 2012,
enquanto a nossa taxa efetiva total foi negativa de 47,2% em 2011 e negativa de 26,4% em 2012.
Lucro Líquido
No exercício de 2012, a Companhia apresentou resultado líquido negativo de R$ 206,5 milhões,
em consequência dos efeitos da mencionada parada de manutenção da unidade de Dias D’Ávila
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– BA e dos ajustes das provisões contábeis já reportadas. O Lucro Líquido Ajustado em 2012,
eliminando-se as receitas e despesas não recorrentes, foi de R$ 49,7 milhões contra um prejuízo
de R$ 46,1 milhões registrado em 2011.
A seguir, a análise das principais contas do Balanço.

Ativo

Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de
2012 AV %
AH%
2011 AV %

Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
195.529
Aplicações financeiras
419.146
Contas a receber de clientes
449.923
Estoques
1.330.014
Impostos e contribuições a recuperar
105.203
Outros ativos circulantes
18.448
Instrumentos financeiros derivativos
19.479
Despesas antecipadas
5.541
Total do ativo circulante
2.543.283

4,7%
10,0%
10,7%
31,8%
2,5%
0,4%
0,5%
0,1%
60,7%

87,4% 104.316
-37,1% 666.215
-8,3% 490.535
33,2% 998.393
39,6%
75.358
305,0%
4.555
-84,2% 123.442
1,3%
5.471
3,0% 2.468.285

2,8%
17,6%
13,0%
26,4%
2,0%
0,1%
3,3%
0,1%
65,4%

Ativo Não -Circulante
Aplicações financeiras
20.121
Contas a receber de clientes
2.810
Impostos e contribuições a recuperar
47.781
Depósitos de demandas judiciais
61.533
Ativos não circulantes destinados a venda
726
Outros ativos não-circulantes
11.082
Imposto de renda e contribuição social diferidos
93.941
Outros investimentos
646
Propriedades para investimento
11.657
Ativo imobilizado
1.387.940
Ativo intangível
5.177
Total do ativo não circulante
1.643.414

0,5% N.A.
0
0,1%
-93,2%
41.476
1,1%
-29,9%
68.165
1,5% 193,2%
20.989
0,0% 206,3%
237
0,3%
-38,8%
18.094
2,2% 910,4%
9.297
0,0%
0,0%
646
0,3%
0,0%
11.657
33,2%
22,4% 1.133.766
0,1%
39,0%
3.725
39,3%
25,6% 1.308.052

0,0%
1,1%
1,8%
0,6%
0,0%
0,5%
0,2%
0,0%
0,3%
30,0%
0,1%
34,6%

Total do ativo

4.186.697

100,0%

10,9% 3.776.337

100,0%

Comentários referentes aos principais itens das contas do ativo
Ativo Circulante
O Ativo Circulante totalizou R$ 2.543.3 milhões em 31 de dezembro de 2012, um aumento de 3,0%
em relação aos R$ 2.468,3 milhões de 31 de dezembro de 2011, motivado pelo aumento nos
estoques. A Companhia efetuou reclassificação para a rubrica de imobilizado, no período encerrado
em 31 de dezembro de 2011 no valor de R$ 27,6 milhões, referente a peças de reposição de
imobilizado, anteriormente classificado na rubrica de estoque.
Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras
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O caixa da Companhia aumentou 87,4% em 2012, fechando o ano com R$195,5 milhões, contra
R$104,3 milhões em 2011, explicado principalmente pela geração de caixa das atividades
operacionais.
As aplicações financeiras diminuíram 37,1%, totalizando R$ 419,1 milhões em 31 de dezembro de
2012, contra R$ 666,2 milhões no final de 2011. As aplicações são de baixo risco, em instituições
financeiras de primeira linha, com remuneração média de 101,57% em 31 de dezembro de 2012
(101,82% em 31 de dezembro de 2011) do CDI, mensuradas ao valor justo.
Conta a receber de clientes e demais contas a receber
Em 31 de dezembro de 2012, a rubrica de contas a receber de clientes e demais contas a receber,
totalizaram R$ 449,9 milhões em 31 de dezembro de 2012, 8,3% inferior aos R$ 490,5 milhões
registrados no final do ano anterior, devido à redução das cambiais a receber de clientes no exterior
e complemento da provisão para crédito de liquidação duvidosa, devido à redução dos prazos
considerados como evidência de probabilidade de não liquidação dos títulos vencidos.
Estoques
O valor de estoques fechou o período em R$1.330 milhões, um aumento de 33,2% relação aos
R$ 998,4 milhões reportados ao fim de 2011, explicado pelo aumento dos produtos acabados,
produtos em processo e do volume de matéria-prima importada para o atendimento da demanda
mais aquecida registrada no 4T12 e primeiros meses de 2013.
Ativo não circulante
O ativo não circulante totalizou R$1.643,4 milhões em 31 de dezembro de 2012, representando um
aumento de 25,6% em relação ao saldo no fim de 2011, devido principalmente ao aumento do
imobilizado e, em menor grau, pelo aumento de impostos a recuperar devido ao maior saldo de
créditos sobre prejuízos fiscais.
Ativo imobilizado
Em 31 de dezembro de 2012, o ativo imobilizado totalizou R$ 1.387,9 milhões, aumento de 22,4%
em relação ao final do ano anterior, explicada pelas imobilizações em andamento devido aos
investimentos em diversos projetos na Unidade Dias D’Ávila e na Unidade Utinga. A Companhia
efetuou a reclassificação para a rubrica de imobilizado, no período encerrado em 31 de dezembro
de 2011 no valor de R$ 27,6 milhões, referente a peças de reposição de imobilizado, anteriormente
classificado na rubrica de estoque.
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Passivo

Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de
2012 AV %
AH%
2011 AV %

Passivo Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a recolher
Imposto de renda e contribuição social correntes
Dividendos a pagar
Outros passivos circulantes
Total do passivo circulante

1.693.749
532.535
5.228
46.129
12.513
0
146
20.160
2.310.460

40,5%
12,7%
0,1%
1,1%
0,3%
0,0%
0,0%
0,5%
55,2%

Passivo Não -Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Impostos e contribuições a recolher
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisão para demandas judiciais
Outros passivos não circulantes
Total do passivo não circulante

7.381
272.660
1.402
0
133.064
0
414.507

0,2%
6,5%
0,0%
0,0%
3,2%
0,0%
9,9%

2.724.967

39,0% 1.218.322
9,8% 484.935
-89,9%
51.945
8,9%
42.369
-35,6%
19.417
-100,0%
15.118
0,0%
146
18,1%
17.071
24,9% 1.849.323

8.150
212.658
0
2.631
33.535
8.284
265.258

0,2%
5,6%
0,0%
0,1%
0,9%
0,2%
7,0%

65,1%

28,9% 2.114.581

56,0%

33,0%
0,5%
6,5%
0,2%
0,0%
0,3%
-5,6%
34,9%

Participação acionistas não controladores

1.382.990
20.714
272.934
6.372
-741
14.294
-234.833
1.461.730
0

0,0% 1.382.990
N.A.
33
-9,6% 301.880
N.A.
0
0,0%
-741
0,0%
14.294
N.A.
-36.712
-12,0% 1.661.744
12

36,6%
0,0%
8,0%
0,0%
0,0%
0,4%
-1,0%
44,0%
0,0%

Total do patrimônio líquido

1.461.730

34,9%

-12,0% 1.661.756

44,0%

Total do passivo e do patrimônio líquido

4.186.697

100,0%

10,9% 3.776.337

100,0%

Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reserva de reavaliação
Ajuste de avaliação patrimonial
Ações em tesouraria
Reservas de lucros
Prejuízos acumulados

-9,4%
28,2%
N.A.
N.A.
296,8%
N.A.
56,3%

32,3%
12,8%
1,4%
1,1%
0,5%
0,4%
0,0%
0,5%
49,0%

Comentários referentes aos principais itens das contas do passivo
Passivo Circulante
Totalizou R$2.310,5 milhões em 31 de dezembro de 2012, 24,9% acima dos R$1.849,3 milhões
registrados no final do ano anterior, face aumento na conta de fornecedores. O passivo circulante
responde por 84,8% do passivo total no final de 2012, contra 87,5% no final de 2011.
Fornecedores
Fornecedores locais e estrangeiros totalizaram R$1.693,8 milhões em 31 de dezembro de 2012,
39,0% acima dos R$1.218,3 milhões do final do ano anterior, devido o aumento das importações
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para reforçar o estoque em função da maior demanda registrada no 4T12, uma vez que grande
parte das compras de matérias-primas (concentrado de cobre) são oriundas do Mercosul.
Empréstimos e Financiamentos
Em 31 de dezembro de 2012, os empréstimos e financiamentos de curto prazo, atingiram R$ 532,5
milhões, aumento de 9,8% do saldo de R$ 484,9 milhões em 31 de dezembro de 2011.
Os empréstimos e financiamentos de longo prazo atingiram R$ 272,7 milhões com aumento de
28,2% sobre o saldo de R$212,7 milhões em 2011.
O fluxo de caixa gerado pelas atividades de financiamento foram utilizados principalmente para
investir nos projetos de modernização das fabricas de Dias D’Ávila e Utinga.
Impostos e contribuições a recolher
Em 31 de dezembro de 2012, a conta impostos e contribuições a recolher totalizaram R$ 12,5
milhões, apresentando uma redução de 35,6%, contra um saldo de R$ 19,4 milhões em 31 de
dezembro de 2011, devido redução nos valores de PIS e COFINS a pagar.
Passivo não circulante
O passivo não circulante totalizou R$ 414,5 milhões em 31 de dezembro de 2012, apresentando
um aumento de 56,3% sobre o final de 2011, decorrente principalmente do aumento das provisões
das demandas judiciais e do valor de empréstimos e financiamentos de longo prazo. O Passivo não
circulante em 31 de dezembro de 2012 representou 15,21% do passivo total, comparado com
12,54% na mesma data do ano anterior.
Provisão para demandas judiciais
As provisões para demandas judiciais aumentaram em 296,8%, atingindo R$133,1 milhões em 31
de dezembro de 2012 contra R$ 33,5 milhões em 31 de dezembro de 2011, em razão da posição
atualizada dos processos judiciais, que levou a Companhia a rever o montante das contingências,
devidamente suportada por cálculos de contadores e opinião sobre probabilidade de perda de
assessores jurídicos com base na materialização dos casos, o atual estágio dos processos,
decisões proferidas, e no entendimento jurisprudencial atual.
Patrimônio Líquido
A Companhia encerrou 31 de dezembro de 2012 com Patrimônio Líquido de R$1.461,7 milhões,
12,0% menor que em 31 de dezembro de 2011. A redução ocorrida no Patrimônio Líquido foi
decorrente principalmente do prejuízo apurado no exercício de 2012 no valor de R$ 206,5 milhões.

Página 29

Página 30

Comentários referentes ao Fluxo de Caixa
A geração de caixa operacional líquida foi de R$ 83,3 milhões em 2012, como resultado
principalmente de resultados operacionais positivos, registrando um EBITDA ajustado de R$ 125
milhões e menor necessidade de capital de giro devido a redução no contas a receber de clientes
(R$ 41,2 milhões) e o aumento de estoques de R$330,6 milhões que foi compensado pelo aumento
da conta fornecedores em R$ 475,0 milhões.
O caixa utilizado nas atividades de investimentos foi de R$ 117,0 milhões, composto por adições
em imobilizado e intangíveis no valor de R$ 344,0 milhões que foi parcialmente compensado por
uma redução nas aplicações financeiras no montante de R$ 226,9 milhões. Os investimentos em
cobre refinado somaram R$311,4 milhões e R$121,5 milhões na linha de produtos de
semielaborados de cobre e ligas em 2012.
O caixa utilizado nas atividades de investimento foram compensados pela captação líquida de R$
124,9 milhões em empréstimos e financiamentos, resultando em um acréscimo total de caixa de
R$ 91,2 milhões, atingindo R$ 195,5 milhões em 31 de dezembro de 2012, comparado com R$
104,3 milhões no final de 2011.
10.2. Os diretores devem comentar:
A seguir são apresentados os comentários da Diretoria da Companhia correspondentes à análise
dos componentes importantes da receita e fatores que afetaram ou podem afetar materialmente os
resultados da Paranapanema.
a. resultados das operações do emissor, em especial: (i) descrição de quaisquer
componentes importantes da receita; (ii) fatores que afetaram materialmente os resultados
operacionais
i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita
A Paranapanema é uma das mais importantes Companhias brasileiras de classe internacional na
área de metais não ferrosos, operando na fundição e refino de cobre primário e semimanufaturados
de cobre e suas 3 ligas. Suas atividades estão distribuídas em quatro unidades industriais: Dias
D’ávila-BA, Utinga e Capuava, em Santo André-SP e Serra-ES.
Cobre Primário
A Unidade Dias D’ávila, sede da Companhia, localizada no Pólo Industrial de Camaçari, no
município de Dias D’ávila, na Bahia, produz cobre eletrolítico (cobre refinado), processando o
concentrado de cobre, que é a origem do processo metalúrgico, transformando-o em anodos,
catodos, vergalhões e fios trefilados – produtos amplamente utilizados na indústria de condutores
elétricos. Os processos de fundição e refinamento de cobre geram subprodutos como ácido
sulfúrico, oleum, escória e ainda lama anódica, da qual são extraídos metais preciosos.
Os produtos da Unidade Dias D’ávila são comercializados sob a marca CARAÍBA, amplamente
reconhecidos nos mercados interno e externo por sua alta qualidade. O catodo CbM é registrado
nas bolsas de metais de Londres (LME) e de Shanghai (SMHE).
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Produtos de Cobre e Ligas
A linha de produtos semielaborados de cobre e suas ligas, fabricados nas Unidades Utinga,
Capuava e Serra, são vendidos sob a marca ELUMA, reconhecida no mercado e associada à alta
qualidade do cobre.
Na fábrica de Utinga são produzidos os laminados, os arames, as barras e perfis de cobre e suas
ligas, a partir das quais são fabricadas peças e componentes para as indústrias automotivas, de
eletroeletrônica, vestuário, ferragens, metais sanitários, estamparias, usinagens, aparelhos de ar
condicionado domésticos e industriais, compressores, componentes e dezenas de outros sistemas
de refrigeração, entre outras. Já na fábrica de Capuava são fabricados os tubos de cobre sem
costuras retos. Também são produzidos tubos de cobre para o setor da construção civil. Estas
unidades possuem a certificação de produtos NSF-61 (NSF International), obrigatória para a
comercialização nos EUA e Canadá e que garante que os tubos são isentos de chumbo e não
contêm elementos nocivos à saúde. As duas unidades estão localizadas no município de Santo
André – SP.
A Unidade Serra, localizada no município de Serra - ES, foca na produção de conexões de cobre
e bronze destinadas a sistemas de condução de água quente ou fria, de gases industriais e
residenciais e de combate a incêndio. Também possui certificação NSF-61, e é certificada na ISO
14001:2004 e na OHSAS 18001.
A Paranapanema encerra 2013, na avaliação dos Diretores, como o maior produtor não integrado
de cobre refinado do Brasil, cuja produção representa 57% do consumo doméstico. É também um
dos líderes de mercado do país no segmento de produtos de cobre, como laminados, barras, tubos,
conexões e ligas de cobre.
O ano marcou a consolidação da primeira fase de expansão e modernização da Unidade Dias
D’ávila, na Bahia – a maior unidade da Companhia, e que já está operando com capacidade de 280
mil toneladas de cobre refinado por ano, conforme planejado - e também a inauguração da nova
planta de tubos de cobre Cast & Roll, na Unidade Utinga, em São Paulo. Os investimentos nas
unidades produtivas resultaram em expansão da escala de produção, maior flexibilidade industrial,
aumento de produtividade e qualidade dos produtos, permitindo, assim, captura de prêmios
superiores nos produtos transformados.
Tais investimentos foram extremamente relevantes para estarmos prontos a atender o aumento de
demanda interna, decorrente da implementação da Resolução No. 13, do Senado Federal, que
reduziu incentivos fiscais para produtos importados, e levou a um processo de substituição de
importação em alguns segmentos importantes da cadeia produtiva que utilizam cobre. A demanda
de cobre refinado no Brasil tem mantido a tendência dos últimos anos de crescer acima do PIB. Em
2013, a demanda brasileira cresceu 11,9% comparada a 2012, praticamente o dobro da média do
crescimento mundial. O mercado interno respondeu por 60% das vendas da Paranapanema no
ano.
A receita líquida consolidada atingiu o nível recorde de R$ 5.548,6 milhões em 2013, um aumento
de 37,8% sobre o ano anterior, impulsionado sobretudo pelo maior volume de vendas. As vendas
para o mercado interno cresceram 15,4% para R$ 3.323,7 milhões, o que representa 60% da receita
líquida total da Companhia, enquanto as vendas para o mercado externo deram um salto de 94,3%,
atingindo R$ 2.224,9 milhões, ou 40% da receita líquida total.
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ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
Algumas das principais variáveis para a análise de desempenho da Paranapanema é o câmbio e o
comportamento do preço do cobre e dos metais que são utilizados para compor as ligas de cobre,
como o zinco e o estanho na LME – London Metal Exchange (Bolsa de Metais de Londres), onde
são cotados diariamente e usados como referência tanto para a receita quanto para o custo, além
dos estoques de metal na LME, como resultado do comportamento da oferta e demanda global de
cobre e movimentos que podem gerar maior volatilidade e afetar o resultado. Esses itens estão
descritos com mais detalhes na seção ii.b
A Política de Gestão de Risco de Mercado, introduzida pela Companhia em agosto de 2009 e
revisada em dezembro de 2013, busca minimizar a volatilidade do preço do metal, do câmbio e dos
juros no resultado operacional da Companhia.
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. Apesar desse impacto, a margem operacional da Companhia melhorou de 5,2% em
2012 para 2,9% em 2013, em função de diversas iniciativas de otimização de processos e gestão
de custos.
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, conforme detalhado no item ii.c a seguir.
b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
Efeito do Mercado Global de Cobre
O consumo global de cobre em 2013 alcançou 20,7 milhões de toneladas, com crescimento de
5,6% em relação a 2012, impulsionados pela demanda na China – responsável por 44% do
consumo global de cobre refinado - que continuou apresentando aumentos acentuados, mesmo
com a desaceleração nas suas taxas de crescimento econômico.
As projeções de mercado indicam que o consumo global de cobre refinado em 2014 continuará
aumentando, porém em um ritmo menor, estimado em 5,1% (Wood Mackenzie). O crescimento da
produção está projetado em 5,8% versus os 3,7% registrados em 2013, apesar da paralisação
temporária de produção em alguns Smelters importantes no Chile e na Ásia. O crescimento da
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produção do concentrado de cobre em 2014 está projetado em 6,3%, acompanhada também de
uma diminuição da qualidade da matéria prima devido a presença de outros elementos químicos.
Com base neste cenário, o mercado tem projetado para 2014 uma tendência de quedas nos preços
da LME – London Metal Exchange (Bolsa de Metais de Londres) e níveis maiores do TC/RC
(treatment charges - TCs) and refining charges (RCs) que são descontos concedidos pelas
Companhias mineradoras aos Smelters), refletindo a dificuldade dos Smelters/Refinadores em
manter o crescimento de suas produções em linha com tal aumento na produção de concentrado.
O mercado também vem praticando prêmios de preços internacionais maiores para o cobre
refinado disponíveis, refletindo níveis reduzidos de estoque na LME. Embora estas condições
melhorem a posição relativa dos Smelters na cadeia de valor do cobre, outros fatores contrapõem
parcialmente esse cenário, tais como os menores preços dos principais subprodutos,
principalmente o ácido sulfúrico; possíveis perdas de eficiência operacional no processamento de
matérias-primas de menor qualidade; e aumentos nos preços de energia e mão de obra.
O preço médio do cobre, cotado diariamente na LME, é usado como referência tanto para a receita
quanto para o custo da Companhia, inclusive nas vendas realizadas no mercado doméstico. Ao
longo de 2013, o preço médio do cobre na LME decresceu 7,8% em relação à média em 2012.
Ainda assim, o preço médio do cobre em Reais em 2013 aumentou 1,7% em relação a 2012, uma
vez que a queda nos preços na LME foi compensada integralmente pela desvalorização média de
10,4% do Real em relação ao Dólar Norte Americano entre os dois períodos. O prêmio médio
cobrado de nossos clientes em 2013 foi de 106,9% sobre a média de preços da LME.

O volume total de vendas de cobre da Paranapanema em 2013 alcançou 333,1 mil toneladas,
refletindo aumento de 43,1% em relação ao volume total de vendas alcançado em 2012,
impulsionado principalmente pelo aumento na escala de produção e maiores exportações no
período, resultante das iniciativas da Companhia em reduzir seus estoques, aliadas às condições
favoráveis no mercado internacional.
Efeito do Mercado de Cobre no Brasil
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A Indústria de transformação de cobre no Brasil manteve a tendência favorável verificada nos
últimos anos, apresentando novamente níveis de crescimento acima do PIB nacional. O setor
beneficiou-se nesse ano da implementação da Resolução No. 13 do Senado Federal, que reduziu
os incentivos fiscais concedidos por alguns Estados para produtos importados; o que levou a um
processo de substituição de importação em alguns segmentos importantes da cadeia produtiva que
utilizam cobre, aliados aos esforços do setor público em aumentar investimentos na área de
infraestrutura.
De acordo com as últimas projeções de mercado (Wood Mackenzie), o consumo de cobre refinado
no Brasil atingiu 469 mil toneladas em 2013 versus 419 mil toneladas consumidas no ano anterior,
sendo que a produção da Paranapanema representou 55% deste total. Esse aumento, de 11,9%
em relação a 2012, corresponde à praticamente o dobro do crescimento médio do consumo mundial
de cobre no período.
Estima-se que as mineradoras de cobre operando no Brasil produziram 264 mil toneladas de metal
recuperável em 2013 versus 221 mil toneladas produzidos em 2012, representando aumento de
25,1% e com perspectivas de expressivo crescimento também em 2014. O contínuo aumento na
produção de concentrado de cobre no Brasil representa para a Paranapanema oportunidades em
termos de fontes alternativas de matérias primas e maior eficiência dos seus processos de logística.
A inflação não afeta materialmente as receitas da Companhia por estes estarem atrelados
principalmente a preços internacionais.
Mix de Produtos e de Mercados
Os produtos de cobre e ligas possuem um valor agregado superior ao de catodo de cobre, contudo,
em 2013, apesar do expressivo crescimento de 17,1% desse segmento de maior valor agregado,
o volume de vendas de catodo de cobre subiu expressivamente mais de 126,9% no período,
modificando o mix de produtos da Companhia para um valor agregado mais baixo e afetando o
preço médio de vendas.
Da mesma forma, as vendas no mercado interno cresceram significativos 15,4% em 2013, mas o
salto de 94,3% nas vendas para o mercado externo provocou uma alteração no mix de mercados
da Companhia, com as vendas no mercado interno representando 60% da receita líquida, contra
72% no ano anterior. O foco da Paranapanema continua sendo o mercado doméstico, mas a
Companhia está atenta para aproveitar eventuais prêmios no mercado externo como nesse ano.
c. impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio
e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia
A Companhia reconhece que certos riscos financeiros como variação do preço de commodities,
taxa de câmbio e taxas de juros são inerentes ao seu negócio. Entretanto, a Companhia busca
evitar riscos desnecessários e limitar, dentro do possível, quaisquer riscos associados às atividades
do negócio.
A Política de Gestão de Riscos de Mercado tem o propósito de garantir que as exposições do
negócio ao risco que tenham sido identificadas, medidas e que sejam passíveis de ser controladas,
sejam minimizadas, usando os métodos mais efetivos e eficientes para eliminar, reduzir ou
transferir tais exposições.
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O Conselho de Administração criou o Comitê de Finanças, Riscos e Contingências para assistir ao
estabelecimento de políticas de gestão de risco e para supervisionar a gestão de risco e uso de
derivativos pela Companhia.
O Comitê de Finanças, Riscos e Contingências é responsável em garantir que os procedimentos
apropriados estejam em vigor para que todas as exposições ao risco incorridas pela Companhia
estejam identificadas e avaliadas. Além disso, o Comitê deve monitorar para que estas exposições
estejam dentro dos limites estabelecidos.
Os riscos de negócio identificados incluem:




Risco de taxas de juros inerente às dívidas da Companhia
Risco cambial e risco de preços de commodities decorrentes das matérias primas e produtos
vendidos, transações projetadas e compromissos firmes.
Risco cambial decorrente de ativos e passivos como: aplicações no exterior e empréstimos,
estoques, dentre outros.

A política de Gestão de Riscos permite que a Companhia utilize instrumentos financeiros derivativos
aprovados com o objetivo de minimizar a exposição a riscos de mercado: Câmbio, Commodities e
Taxas de Juros.
A utilização de derivativos deve ser consistente com o negócio e os objetivos de gestão de risco da
Companhia. Derivativos podem ser utilizados para gerir o risco do negócio dentro de limites
especificados por esta política e gerenciar as exposições que tenham sido identificados através do
processo de identificação e medição de risco, desde que se qualifique claramente como "hedge",
tal como definido na presente política. A utilização de derivativos não é automática, nem é
necessariamente a única resposta para a gestão de risco do negócio. A utilização é permitida
somente após verificar que os riscos identificados possam ultrapassar determinados níveis de
tolerância estabelecidos por esta política e que sejam considerados inevitáveis, porque eles são
necessários ou apoiam as atividades do negócio.
Em 2013, a Companhia registrou um impacto negativo líquido de variação cambial de R$ 152,5
milhões, um impacto positivo líquido de R$ 58,5 milhões de instrumentos financeiros derivativos e
um impacto negativo de R$ 51,6 de hedge de valor justo de estoques. Esses impactos resultam da
alta volatilidade de câmbio e dos preços de commodities na contabilização do passivo líquido em
Dólar da Companhia, assim como nas suas operações de hedge em aberto. Estes efeitos contábeis
não têm impacto de caixa imediato e devem ser compensados nos períodos subsequentes pela
realização destes ativos e/ou movimentos futuros no câmbio e preços das commodities.
10.3. Os Diretores devem comentar os efeitos relevantes em que os eventos abaixo tenham
causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e
em seus resultados:
a. introdução ou alienação de segmento operacional
Não houve alteração no segmento operacional da Companhia em 2013.
b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Não houve ocorrência em 2013.
c. eventos ou operações não usuais
Não houve ocorrência não usual em 2013.
Página 36

10.4. Os Diretores devem comentar:
a. mudanças significativas nas práticas contábeis
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas encerradas em 31 de dezembro de 2013
foram elaboradas e apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
que compreendem as disposições da Lei das Sociedades por Ações, considerando as alterações
introduzidas através das Leis n° 11.638/07 e n° 11.941/09, os pronunciamentos emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados por resoluções do Conselho Federal de
Contabilidade - FC, e as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que estão
de acordo com as normas internacionais de relatórios financeiros (IFRS), emitidas pelo International
Accounting Standards Board – IASB, exceto pela avaliação dos investimentos em controladas pelo
método de equivalência patrimonial para as demonstrações financeiras individuais da controladora.
Desse modo, não houve mudança significativa nas práticas contábeis adotadas pela Companhia
em 2013.
Novas Normas Ainda Não Adotadas
Uma série de novas normas, alterações de normas e interpretações são efetivas para exercícios
iniciados após 1º de janeiro de 2014, e não foram adotadas na preparação destas demonstrações
financeiras consolidadas. Aquelas que a Companhia de forma razoável espera que produzam
impacto nas divulgações, situação financeira ou desempenho mediante sua aplicação em data
futura estão mencionadas abaixo. A Companhia pretende adotar tais normas quando as mesmas
entrarem em vigor.


IFRS 9 – Instrumentos Financeiros – Classificação e Mensuração (CPC 38, 39 e 40)

A IFRS 9 encerra a primeira parte do projeto de substituição da “IAS 39 – Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento e Mensuração”. A IFRS 9 utiliza uma abordagem simples para determinar se um
ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado ou valor justo, com base na maneira pela qual
uma entidade administra seus instrumentos financeiros (seu modelo de negócios) e o fluxo de caixa
contratual característico dos ativos financeiros. A norma exige ainda a adoção de apenas um
método para determinação de perdas no valor recuperável de ativos. Esta norma passa a vigorar
para exercícios sociais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2015, e a Companhia não prevê efeito
significativo como resultado de sua adoção.
O IASB emitiu esclarecimentos e alterações para as normas e interpretações de IFRS. A seguir
descrevemos as principais emendas:


IAS 32 – Instrumentos Financeiros – Apresentação (CPC 39)

Adiciona orientação sobre a compensação entre ativos financeiros e passivos financeiros, cuja
alteração passa a vigorar para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2014, e a
Companhia não prevê efeito significativo como resultado de sua adoção.


IAS 36 – Impairment de ativos (CPC 01)

Adiciona orientações sobre a divulgação de valores recuperáveis de ativos não financeiros, cuja
alteração passa a vigorar para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2014, e a
Companhia avaliará os impactos de divulgação quando de sua adoção.


IAS 39 – Impairmet de ativos (CPC 01)

Adiciona orientações esclarecendo que não há necessidade de descontinuar “hedge accounting”
se o instrumento derivativo for renovado, desde que certos critérios sejam atingidos. Essa alteração
passa a vigorar para exercícios inciados em ou após 1º de janeiro de 2014, e a Companhia não
prevê efeito significativo como resultado de sua adoção.
Página 37



IFRIC 21 – Taxas

Fornece orientações sobre quando se deve reconhecer um passivo de uma taxa imposta pelo
governo, passando a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2014, e a Companhia avaliará os impactos
de divulgação quando de sua adoção.
Não existem outras normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na opinião
da Administração, ter impacto significativo no resultado do período ou no patrimônio líquido
divulgado pela Companhia.
Medida Provisória 627
A administração efetuou uma avaliação inicial das disposições contidas na Medida Provisória 627,
de 11 de novembro de 2013 (“MP 627”) e Instrução Normativa 1397, de 16 de setembro de 2013,
alterada pela IN 1422 de 19 de dezembro de 2013 (“IN 1397”). Embora a MP 627 entre em vigor a
partir de 1º de janeiro de 2015, há a possibilidade de opção (de forma irretratável) pela sua
aplicação a partir de 1º de janeiro de 2014. A administração não tem a intenção de efetuar a opção
pela adoção antecipada.
De acordo com as análises da administração e de seus consultores, não foram identificados
impactos relevantes decorrentes da MP 627 e da IN 1397nas demonstrações financeiras do
exercício findo em 31 de dezembro de 2013.
b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Não houve qualquer alteração significativa nas práticas contábeis.
c. ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
Não houve ressalvas no parecer do auditor independente às demonstrações financeiras de 2013,
consolidadas e individuais, da Paranapanema S.A.
O parecer do auditor independente apresentou os seguintes parágrafos de ênfase:
Avaliação dos investimentos em controladas
Conforme descrito na Nota Explicativa, 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 Explicativa, 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$
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451.230 mil (R$418.814 mil em 31 de dezembro de 2012). Nossa opinião não está ressalvada em
função desse assunto.
A Diretoria analisou o Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras
consolidadas e concorda com a opinião dos Auditores de que as mesmas representam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada
da Paranapanema S.A. em 31 de dezembro de 2013, o desempenho consolidado de suas
operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo naquela data, de acordo
com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitido pelo International Accounting
Standards Board – IASB e as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Com relação ao parágrafo de ênfase, a Diretoria, analisou e, conforme descrito na Nota Explicativa
número 2 das Demonstrações Financeiras Individuais, como as mesmas foram elaboradas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, diferem do IFRS no que é aplicável às
demonstrações financeiras separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos em
controladas, pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que para fins de IFRS seria custo
ou valor justo.
Com relação à Contribuição Social sobre o Lucro, conforme descrito na Nota Explicativa 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, 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.
10.5. Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo
emissor, explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre
questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que
exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências,
reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos nãocirculantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de
recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos
financeiros
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas conforme as Normas Internacionais
de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accouting Standards Board (IASB) e
também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) e de acordo com 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.
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, em observância à Lei das Sociedades por Ações - Lei das SAs, 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.
As demonstrações financeiras individuais da controladora apresentam a avaliação de investimentos
em controladas pelo método de equivalência patrimonial, de acordo com a legislação brasileira
vigente. Dessa forma, as demonstrações financeiras divergem, nessa avaliação, em relação às
normas IFRS, as quais exigem que a avaliação desses investimentos, nas demonstrações
separadas da controladora, seja feita pelo seu valor justo ou pelo custo. Contudo, não há diferença
entre o patrimônio líquido e o resultado consolidado apresentado e o patrimônio líquido e resultado
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da Companhia controladora em suas demonstrações financeiras individuais.
Bases de Mensuração
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo
histórico com exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais:





Os instrumentos financeiros derivativos mensurados pelo valor justo;
Os instrumentos financeiros não derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado
são mensurados pelo valor justo;
Os ativos financeiros disponíveis para venda mensurados pelo valor justo;
As propriedades para investimento são mensuradas pelo valor justo.

Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em Real, que é a
moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram
arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as normas
IFRS e as normas 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.
Estimativas e premissas são revistas 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.
Nas demonstrações financeiras de 2013, As informações sobre incertezas referentes a premissas
e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do
próximo exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas:





Nota 11 – Ativo Imobilizado – revisão da vida útil
Nota 16 – Provisões para demandas judiciais
Nota 22 – Imposto de renda e contribuição social diferidos
Nota 24 – Instrumentos Financeiros Derivativos

Base de consolidação
i. Controladas
As demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações financeiras
consolidadas a partir da data em que o controle se inicia até a data em que o controle deixa de
existir. As políticas contábeis das controladas estão alinhadas com as políticas adotadas pela
Companhia.
Nas demonstrações financeiras individuais da controladora as informações financeiras de
controladas são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial.
ii. Transações eliminadas na consolidação
Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de
transações intragrupo, são eliminados na preparação das demonstrações financeiras consolidadas.
Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas registrados por equivalência
patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação da Companhia na
Investida. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira como são eliminados os
ganhos não realizados, mas somente até o ponto em que não haja evidência de perda por redução
ao valor recuperável.
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Moeda estrangeira
i. Transações em moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas moedas funcionais da
Companhia, pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários
denominados e apurados em moedas estrangeiras na data de apresentação são reconvertidos para
a moeda funcional à taxa de câmbio apurada naquela data. O ganho ou perda cambial em itens
monetários é a diferença entre o custo amortizado na moeda funcional no começo do exercício,
ajustado por juros efetivos e pagamentos durante o exercício, e o custo amortizado em moeda
estrangeira à taxa de câmbio no final do exercício de apresentação. Ativos e passivos não
monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para a
moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi determinado. Itens não
monetários que são mensurados com base no custo histórico em moeda estrangeira são
convertidos com base na taxa de câmbio na data da transação.
As diferenças de moedas estrangeiras resultantes da reconversão são geralmente reconhecidas
no resultado. No entanto, as diferenças cambiais resultantes da reconversão dos itens listados
abaixo são reconhecidas em outros resultados abrangentes:




Instrumentos financeiros disponíveis para venda (exceto no caso de redução ao valor
recuperável no qual as diferenças cambiais reconhecidas em outros resultados abrangentes
são transferidas para o resultado);
Passivo financeiro designado como proteção (hedge) do investimento líquido em uma operação
no Exterior, na extensão em que a proteção (hedge) seja efetivo; ou
Uma proteção (hedge) de fluxos de caixa que se qualifica, os quais são reconhecidos em outros
resultados abrangentes.

ii. Operações no Exterior
Os ativos e passivos de operações no exterior são convertidos para Real (moeda funcional) às
taxas de câmbio apuradas na data de apresentação. As receitas e despesas de operações no
exterior são convertidas para o Real às taxas de câmbio apuradas nas datas das transações.
As diferenças de moedas estrangeiras geradas na conversão para moeda de apresentação são
reconhecidas em outros resultados abrangentes, e apresentadas no patrimônio líquido.
Instrumentos financeiros
1) Ativos financeiros não derivativos
A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis inicialmente na data em que foram
originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por
meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação, que é a data na qual a
Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa
do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos
e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja
criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um
ativo ou passivo separado.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores
e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo
simultaneamente.
A Companhia classifica os ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos
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financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis.
1.1) Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado:
Um ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso seja
classificado como mantido para negociação ou seja designado como tal no momento do
reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado
se a Companhia gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em
seus valores justos de acordo com a gestão de riscos e estratégia de investimentos da Companhia.
Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Ativos financeiros
mensurados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no
valor justo desses ativos, os quais levam em consideração qualquer ganho com dividendos, são
reconhecidas no resultado do exercício.
Ativos financeiros designados como pelo valor justo por meio do resultado compreendem
instrumentos patrimoniais que de outra forma seriam classificados como disponíveis para venda.
1.2) Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis que não
são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido
de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e
recebíveis são medidos pelo custo amortizado, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor
recuperável.
Os empréstimos e recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes
e outros recebíveis.
Caixa e equivalentes de caixa compreendem saldos de caixa e investimentos financeiros com
vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais estão sujeitos
a um risco insignificante de alteração no valor justo, e são utilizados pelo Grupo na gestão das
obrigações de curto prazo.
As contas a receber de clientes no mercado externo estão atualizadas com base nas taxas de
câmbio vigentes na data das demonstrações financeiras. Foi constituída perda estimada para
crédito de liquidação duvidosa em montante considerado suficiente pela Administração para os
créditos cuja recuperação é considerada duvidosa.
2) Passivos financeiros não derivativos
A Companhia reconhece inicialmente os títulos de dívida emitidos e passivos subordinados na data
em que são originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo
valor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação, que é a
data na qual a Companhia se torna parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia
desreconhece um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas
ou expiradas.
A Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria de outros passivos
financeiros. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo deduzidos de
quaisquer custos de transações atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos
financeiros são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos.
Outros passivos financeiros não derivativos compreendem empréstimos e financiamentos, saldos
bancários a descoberto, fornecedores e outras contas a pagar.
Saldos bancários a descoberto que tenham que ser pagos quando exigidos e que façam parte
integrante da gestão de caixa do Grupo são incluídos como um componente do caixa e equivalentes
de caixa para fins de demonstração dos fluxos de caixa.
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3) Instrumentos financeiros derivativos, incluindo contabilidade de hedge
A Companhia mantém instrumentos financeiros derivativos para proteger suas exposições aos
riscos de variação de moeda estrangeira e taxa de juros. Derivativos embutidos são separados de
seus contratos principais e registrados separadamente se:



as características econômicas e riscos do contrato principal e o derivativo embutido não sejam
intrinsecamente relacionados;
o instrumento separado com os mesmos termos do derivativo embutido satisfaça à definição de
um derivativo, e o instrumento combinado não é mensurado pelo valor justo por meio do
resultado.

No momento da designação inicial do derivativo como um instrumento de hedge, a Companhia
documenta formalmente o relacionamento entre os instrumentos de hedge e os itens objeto de
hedge, incluindo os objetivos de gerenciamento de riscos e a estratégia na realização da transação
de hedge e o risco objeto do hedge, juntamente com os métodos que serão utilizados para avaliar
a efetividade do hedge. A Companhia faz uma avaliação, tanto no início do relacionamento de
hedge, quanto em uma base contínua, se existe a expectativa que os instrumentos de hedge sejam
“altamente eficazes” na compensação de variações no valor justo ou fluxos de caixa dos respectivos
itens objeto de hedge durante o exercício para o qual o hedge é designado, e se os resultados reais
de cada hedge estão dentro da faixa de 80% -125%. Para um hedge de fluxos de caixa de uma
transação prevista, a transação deve ter a sua ocorrência como altamente provável e deve
apresentar uma exposição a variações nos fluxos de caixa que no final poderiam afetar o resultado
reportado.
Derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo; quaisquer custos de transação
atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Após o reconhecimento inicial, os
derivativos são mensurados pelo valor justo, e as variações no valor justo são registradas conforme
descrito abaixo.
Hedges de fluxos de caixa
Quando um derivativo é designado como um instrumento de hedge para proteção da variabilidade
dos fluxos de caixa atribuível a um risco específico associado com um ativo ou passivo reconhecido
ou uma transação prevista altamente provável que poderia afetar o resultado, a porção efetiva das
variações no valor justo do derivativo é reconhecida em outros resultados abrangentes e
apresentada na conta de ajustes de avaliação patrimonial no patrimônio líquido. Qualquer porção
não efetiva das variações no valor justo do derivativo é reconhecida imediatamente no resultado.
Quando o item objeto de hedge é um ativo não financeiro, o valor acumulado mantido em outros
resultados abrangentes é reclassificado para o resultado no mesmo exercício ou exercícios durante
os quais o ativo não financeiro afeta o resultado. Em outros casos, o valor acumulado mantido em
outros resultados abrangentes é reclassificado para resultado no mesmo exercício que o item
objeto do hedge afeta o resultado. Caso o instrumento de hedge deixe de atender aos critérios de
contabilização de hedge, expire ou seja vendido, encerrado ou exercido, ou tenha a sua designação
revogada, então a contabilização de hedge é descontinuada prospectivamente. Se não houver mais
expectativas quanto à ocorrência da transação prevista, então o saldo em outros resultados
abrangentes é reclassificado para resultado.
Derivativos embutidos separáveis
Variações no valor justo de derivativos embutidos separáveis são reconhecidos imediatamente no
resultado.
Outros derivativos não mantidos para negociação
Quando um instrumento financeiro derivativo não é designado em um relacionamento de hedge
que se qualifique para a contabilização de hedge, todas as variações em seu valor justo são
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reconhecidas imediatamente no resultado.
4) Capital social
4.1) Ações ordinárias
Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente
atribuíveis à emissão de ações e opções de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio
líquido, líquido de quaisquer efeitos tributários.
Os dividendos mínimos obrigatórios, conforme definido em estatuto são reconhecidos como
passivo.
4.2) Recompra de ações (ações em tesouraria)
Quando o capital reconhecido como patrimônio líquido é recomprado, o valor da remuneração
paga, o qual inclui custos diretamente atribuíveis, líquido de quaisquer efeitos tributários, é
reconhecido como uma dedução do patrimônio líquido. As ações recompradas são classificadas
como ações em tesouraria e são apresentadas como dedução do patrimônio líquido total. Quando
as ações em tesouraria são vendidas ou reemitidas subsequentemente, o valor recebido é
reconhecido como um aumento no patrimônio líquido, e o ganho ou perda resultantes da transação
são apresentados como reservas de capital.
Imobilizado
i. Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de
depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas de redução ao valor recuperável
(impairment).






O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos
construídos pela própria Companhia inclui:
O custo de materiais e mão de obra direta;
Quaisquer outros custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condição
necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração;
Os custos de desmontagem e de restauração do local onde estes ativos estão localizados; e
Custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis.

O custo de um ativo imobilizado pode incluir reclassificações de outros resultados abrangentes
referentes à ganhos ou perdas decorrentes de hedge de fluxos de caixa qualificáveis de compra de
ativo imobilizado em moeda estrangeira. O software adquirido que seja parte integrante da
funcionalidade de um equipamento é capitalizado como parte daquele equipamento.
Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como
itens separados(componentes principais) de imobilizado.
Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre
os recursos líquidos advindos da alienação e o valor contábil do item), são reconhecidos em outras
receitas/ despesas operacionais no resultado.
ii. Reclassificação para propriedade para investimento
Quando o uso da propriedade muda de ocupada pelo proprietário para propriedade para
investimento, a propriedade é remensurada ao seu valor justo e reclassificada como propriedade
para investimento. Qualquer ganho resultante dessa remensuração é reconhecido no resultado na
medida em que o ganho reverta uma perda anterior por redução ao valor recuperável na
propriedade específica, sendo que qualquer ganho remanescente é reconhecido como outros
resultados abrangentes no patrimônio líquido, e apresentado na conta de ajuste de avaliação
patrimonial. Qualquer perda é reconhecida imediatamente no resultado.
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iii. Custos subsequentes
Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos
futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. Gastos de manutenção e
reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.
iv. Depreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que estão disponíveis para uso, ou
no caso de ativos construídos internamente, a partir do dia em que a construção é finalizada e o
ativo está disponível para uso. A depreciação é calculada para amortizar o custo dos itens do ativo
imobilizado, menos seus valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida
útil estimada dos itens. A depreciação é geralmente reconhecida no resultado, a menos que o
montante esteja incluído no valor contábil de outro ativo. Terrenos não são depreciados.
As vidas úteis estimadas dos itens significativos do ativo imobilizado para o exercício corrente e
exercícios comparativos são as seguintes:






Edificações 40 anos
Aterro industrial 4 anos
Máquinas e equipamentos 3-12 anos
Veículos 5 anos
Móveis e utensílios 5-10 anos

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento
de exercício e ajustados caso seja apropriado. A vida útil e o valor residual foram revisados em 31
de dezembro de 2013, conforme apresentado na nota explicativa 11.3.
Ativos intangíveis
i. Pesquisa e desenvolvimento
Gastos em atividades de pesquisa, realizados com a expectativa de ganho de conhecimento e
entendimento científico ou tecnológico, são reconhecidos no resultado conforme incorridos.
Atividades de desenvolvimento envolvem um plano ou projeto visando à produção de produtos
novos ou substancialmente aprimorados. Os gastos de desenvolvimento são capitalizados somente
se os custos de desenvolvimento puderem ser mensurados de maneira confiável, se o produto ou
processo forem técnica e comercialmente viáveis, se os benefícios econômicos futuros forem
prováveis, e se a Companhia tiver a intenção e os recursos suficientes para concluir o
desenvolvimento e usar ou vender o ativo. Os gastos capitalizados incluem o custo de materiais,
mão de obra direta, custos de fabricação que são diretamente atribuíveis à preparação do ativo
para seu uso proposto, e custos de empréstimo. Outros gastos de desenvolvimento são
reconhecidos no resultado conforme incorridos.
Os gastos de desenvolvimento capitalizados são mensurados pelo custo, deduzido da amortização
acumulada e quaisquer perdas por redução ao valor recuperável.
ii. Outros ativos intangíveis
Outros ativos intangíveis que são adquiridos pela Companhia e que têm vidas úteis finitas são
mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por
redução ao valor recuperável.
iii. Gastos subsequentes
Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os benefícios
econômicos incorporados ao ativo específico aos quais se relacionam. Todos os outros gastos são
reconhecidos no resultado conforme incorridos.
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iv. Amortização
Os ativos intangíveis são amortizados com base no método linear e a amortização é reconhecida
no resultado pela vida útil estimada dos ativos, a partir da data em que estes estão disponíveis para
uso.
Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento
de exercício e ajustados, caso seja apropriado.
Investimentos
Investimentos em Companhias controladas são contabilizados com base no método da
equivalência patrimonial para fins de demonstrações financeiras individuais da controladora.
Com base no método da equivalência patrimonial, os investimentos em controladas são
contabilizados no balanço patrimonial ao custo, adicionado das mudanças após a aquisição da
participação societária nas controladas.
A demonstração do resultado reflete a parcela dos resultados das operações das controladas com
base no método da equivalência patrimonial. Quando uma mudança for diretamente reconhecida
no patrimônio da controlada, a Controladora reconhecerá sua parcela nas variações ocorridas e
divulgará esse fato, quando aplicável, na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Os
ganhos e perdas não realizados, resultantes de transações entre a Controladora e suas controladas
(direta e indireta), são eliminados de acordo com a participação mantida nas controladas.
As demonstrações financeiras das controladas são elaboradas para o mesmo período de
divulgação que o da Controladora. Quando necessário, são efetuados ajustes para que as políticas
contábeis estejam de acordo com as adotadas pela Controladora. Após a aplicação do método da
equivalência patrimonial, a Companhia determina se é necessário reconhecer perda adicional do
valor recuperável sobre o investimento da Controladora em suas controladas. A Controladora
determina, em cada data de fechamento do balanço patrimonial, se há evidência objetiva de que
os investimentos nas controladas sofreram perdas por redução ao valor recuperável. Se assim for,
a Controladora calcula o montante da perda por redução ao valor recuperável como a diferença
entre o valor recuperável da controlada e o valor contábil e reconhece o montante na demonstração
do resultado.
Propriedade para investimento
Propriedade para investimento é a propriedade mantida para auferir receita de aluguel ou para
valorização de capital ou para ambos, mas não para venda no curso normal dos negócios, utilização
na produção ou fornecimento de produtos ou serviços ou para propósitos administrativos. A
propriedade para investimento é inicialmente mensurada pelo custo e subsequentemente ao valor
justo, sendo que quaisquer alterações no valor justo são reconhecidas no resultado.
O custo inclui as despesas que são diretamente atribuíveis à aquisição da propriedade para
investimento. O custo da propriedade para investimento construída internamente inclui os custos
de material e mão de obra direta, qualquer outro custo diretamente atribuído para colocar essa
propriedade para investimento em condição de uso conforme o seu propósito e os juros
capitalizados dos empréstimos.
Ganhos e perdas na alienação de uma propriedade para investimento (calculado pela diferença
entre o valor líquido recebido na venda e o valor contábil do item) são reconhecidos no resultado.
Quando uma propriedade para investimento previamente reconhecida como ativo imobilizado é
vendida, qualquer montante reconhecido em ajuste de avaliação patrimonial é transferido para
lucros acumulados.
Quando a utilização da propriedade muda de tal forma que ela é reclassificada como ativo
imobilizado, seu valor justo apurado na data da reclassificação se torna seu custo para a
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contabilização subsequente.
Estoques
Os estoque são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo
dos estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, liquido dos impostos compensáveis
quando aplicáveis e inclui gastos incorridos na aquisição de estoques, custos de produção e
transformação, e outros custos incorridos para trazê-los à sua localização e condições atuais. No
caso dos estoques manufaturados e e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos
custos gerais de fabricação baseado na capacidade operacional normal. O custo também pode
incluir transferência de outros resultados abrangentes de qualquer ganho ou perda nos hedges de
fluxos de caixa de contas a pagar de compras de estoques em moeda estrangeira.
O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzidos
dos custos estimados de conclusão e despesas estimadas necessárias para efetuar as vendas.
Redução ao valor recuperável (Impairment)
1) Ativos financeiros não derivativos (incluindo recebíveis)
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado, incluindo a participação
em uma investida reconhecida por equivalência patrimonial, é avaliado a cada data de reporte para
determinar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo
tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva de perda como resultado de um ou
mais eventos que tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de
perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados daquele ativo que podem ser
estimados de uma maneira confiável.
A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou
atraso no pagamento por parte do devedor, a renegociação do valor devido à Companhia sobre
condições de que a Companhia não consideraria em outras transações, indicações de que o
devedor ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo
para um título. Além disso, para um investimento em instrumento patrimonial, um declínio
significativo ou prolongado em seu valor justo abaixo do seu custo é evidência objetiva de perda
por redução do valor recuperável.
i. Ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado
A Companhia considera evidência de perda de valor de ativos mensurados pelo custo amortizado
(para recebíveis e títulos de investimentos mantidos até o vencimento) tanto no nível individualizado
como no nível coletivo. Ativos individualmente significativos são avaliados quanto à perda por
redução ao valor recuperável. Todos os recebíveis e títulos de investimentos mantidos até o
vencimento individualmente significativos identificados como não tendo sofrido perda de valor
individualmente são então avaliados coletivamente quanto a qualquer perda de valor que tenha
ocorrido, mas não tenha sido ainda identificada. Ativos que não são individualmente significativos
são avaliados coletivamente quanto à perda de valor com base no agrupamento de ativos com
características de risco similares.
Ao avaliar a perda por redução ao valor recuperável de forma coletiva a Companhia utiliza
tendências históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de
perda incorridos, ajustados para refletir o julgamento da Administração sobre se as condições
econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou
menores que as sugeridas pelas tendências históricas.
Uma perda por redução ao valor recuperável em relação a um ativo financeiro mensurado pelo
custo amortizado é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos futuros
fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são
reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão contra empréstimos e recebíveis
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ou ativos mantidos até o vencimento. Os juros sobre o ativo que perdeu valor continuam sendo
reconhecidos. Quando um evento subsequente indica uma redução da perda de valor, a redução
na perda de valor é revertida e registrada através do resultado.
ii. Ativos financeiros disponíveis para venda
Perdas por redução ao valor recuperável em ativos financeiros disponíveis para venda são
reconhecidas pela reclassificação da perda acumulada reconhecida em outros resultados
abrangentes no patrimônio líquido para o resultado. A perda acumulada que é reclassificada de
outros resultados abrangentes para o resultado é a diferença entre o custo de aquisição, líquido de
qualquer reembolso e amortização do principal, e o valor justo atual, decrescido de qualquer
redução por perda de valor recuperável previamente reconhecida no resultado. As mudanças nas
perdas acumuladas por redução ao valor recuperável atribuíveis a aplicação do método dos juros
efetivos são refletidas como um componente de receitas financeiras.
Caso o valor justo de um título de dívida (debt security) disponível para venda para o qual tenha
sido reconhecida uma perda no valor recuperável apresente aumento, em um período subsequente,
e o aumento possa ser objetivamente relacionado a um evento ocorrido após a perda por redução
no valor recuperável ter sido reconhecida, então a perda de valor é revertida e o valor da reversão
é reconhecido no resultado. Entretanto, qualquer recuperação subsequente no valor justo de um
ativo financeiro disponível para venda para o qual tenha sido registrada perda do valor recuperável,
é reconhecida em outros resultados abrangentes.
2) Ativos não financeiros
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 apresentação 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 perda por perda no valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo exceder o seu
valor recuperável.
O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o
valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros
estimados são descontados aos seus valores presentes utilizando uma taxa de desconto antes dos
impostos que reflita uma avaliação de mercado atual sobre o período de recuperabilidade do capital
e os riscos específicos do ativo. Para testar o valor recuperável, os ativos que não podem ser
testados individualmente são agrupados ao menor grupo de ativos que gera entrada de caixa a
partir de seu uso contínuo e que são em grande parte independentes dos fluxos de caixa de outros
ativos ou grupos de ativos (a “unidade geradora de caixa ou UGC”).
Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no resultado.
As perdas de valor recuperável são revertidas somente na extensão em que o valor contábil do
ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização,
caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida.
Ativos classificados como não circulantes mantidos para venda
Os ativos não circulantes, ou os grupos de ativos classificados como mantidos para venda, sobre
os quais existe a expectativa de terem seus valores recuperados primariamente através de
transação de venda ao invés do uso contínuo, são classificados como ativos mantidos para venda.
Imediatamente antes de serem classificados como ativos mantidos para venda, os ativos, ou
componentes de um grupo de ativos classificados como mantidos para venda, são mensurados
conforme as políticas contábeis da Companhia. A partir de então, os ativos, ou a Companhia de
ativos classificados como mantidos para venda, são geralmente medidos pelo menor valor entre o
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valor contábil e o valor justo decrescido das despesas de venda. As perdas por redução ao valor
recuperável apuradas na classificação inicial como mantidas para venda e os ganhos e perdas
subsequentemente apurados são reconhecidos no resultado. Os ganhos não são reconhecidos
quando excedem qualquer perda cumulativa por redução ao valor recuperável anteriormente
reconhecida.
Quando classificados como mantidos para venda, intangíveis e imobilizado não são amortizáveis
ou depreciáveis. Investimentos avaliados por equivalência patrimonial não mais ficam sujeitos à
aplicação do método de equivalência patrimonial quando classificados como mantidos para venda.
Provisões
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, a Companhia tem uma obrigação
legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso
econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são determinadas através do
desconto dos fluxos de caixa futuros estimados a uma taxa antes dos impostos que reflete as
avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o
passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado.
Receita operacional
i. Venda de bens
A receita operacional da venda de bens no curso normal das atividades é medida pelo valor justo
da contraprestação recebida ou a receber, líquida de devoluções, descontos comerciais e
bonificações. A receita operacional é reconhecida quando (i) os riscos e benefícios mais
significativos inerentes à propriedade dos bens foram transferidos para o comprador, (ii) for
provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a Companhia, (iii) os custos
associados e a possível devolução de mercadorias puderem ser estimados de maneira confiável,
(iv) não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos, (v) o valor da receita operacional possa
ser mensurado de maneira confiável.
Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa ser mensurado de maneira
confiável, então o desconto é reconhecido como uma redução da receita operacional conforme as
vendas são reconhecidas.
O momento correto da transferência de riscos e benefícios varia dependendo das condições
individuais do contrato de venda.
Subvenção e assistência governamentais
Subvenções governamentais são reconhecidas inicialmente como receita diferida pelo valor justo
quando existe razoável garantia de que elas serão recebidas e que a Companhia irá cumprir as
condições associadas com a subvenção, e são reconhecidas no resultado como outras receitas em
uma base sistemática no período de vida útil do ativo.
As subvenções que visam compensar a Companhia por despesas incorridas são reconhecidas no
resultado como outras receitas em uma base sistemática durante os períodos em que as despesas
são registradas.
Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas financeiras compreendem receitas de juros sobre fundos investidos (incluindo ativos
financeiros disponíveis para venda), receita de dividendos (exceto para os dividendos recebidos de
investidas avaliadas por equivalência patrimonial na controladora), ganhos na alienação de ativos
financeiros disponíveis para venda, variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo
valor justo por meio do resultado, ganhos na reavaliação a valor justo de participação pré-existente
em controlada, ganhos nos instrumentos de hedge que são reconhecidos no resultado e
reclassificações de ganhos líquidos previamente reconhecidos em outros resultados abrangentes.
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A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. A receita de
dividendos é reconhecida no resultado na data em que o direito da Companhia em receber o
pagamento é estabelecido. As distribuições recebidas de investidas registradas por equivalência
patrimonial reduzem o valor do investimento.
As despesas financeiras compreendem despesas com juros sobre empréstimos, ajustes de
desconto a valor presente das provisões e contraprestação contingente, perdas na alienação de
ativos financeiros disponíveis para venda, dividendos sobre ações preferenciais classificadas como
passivos, perdas no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do
resultado, perdas por redução ao valor recuperável (impairment) reconhecidas sobre os ativos
financeiros (exceto recebíveis), perdas nos instrumentos de hedge que estão reconhecidos no
resultado e reclassificações de perdas líquidas anteriormente reconhecidas em outros resultados
abrangentes. Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção
ou produção de um ativo qualificável são reconhecidos no resultado através do método de juros
efetivos.
Os ganhos e perdas cambiais de ativos financeiros e passivos financeiros são reportados em uma
base líquida como receita financeira ou despesas financeira dependendo se as variações cambiais
estão em uma posição de ganho ou perda líquida.
Imposto de renda e contribuição social
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes
e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que
estejam relacionados à combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio
líquido ou em outros resultados abrangentes.
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável
do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de
apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação
aos exercícios anteriores.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos, ativos e passivos, são calculados e
reconhecidos sobre as diferenças temporárias entre as bases de cálculo do tributo e os valores
contábeis das demonstrações financeiras. A alíquota de impostos definidas atualmente para se
determinar os créditos tributários diferidos é de 25% para imposto de renda na controladora e 34%
(25% para imposto de renda e 9% para contribuição social) nas controladas.
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis
de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de
tributação. O imposto diferido não é reconhecido para as seguintes diferenças temporárias:




O reconhecimento inicial de ativos e passivos em uma transação que não seja combinação de
negócios e que não afete nem a contabilidade tampouco o lucro ou prejuízo tributável;
Diferenças relacionadas a investimentos em controladas, filiais e coligadas e participações em
empreendimentos sob controle conjunto (joint venture) quando seja provável que elas não
revertam num futuro previsível; e
O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças
temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou
substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras.

Na determinação do imposto de renda corrente e diferido a Companhia leva em consideração o
impacto de incertezas relativas a posições fiscais tomadas e se o pagamento adicional de imposto
de renda e juros tenha que ser realizado. A Companhia acredita que a provisão para imposto de
renda no passivo está adequada para com relação a todos os períodos fiscais em aberto baseada
em sua avaliação de diversos fatores, incluindo interpretações das leis fiscais e experiência
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passada. Essa avaliação é baseada em estimativas e premissas que podem envolver uma série de
julgamentos sobre eventos futuros. Novas informações podem ser disponibilizadas o que levaria a
Companhia a mudar o seu julgamento quanto à adequação da provisão existente; tais alterações
impactarão a despesa com imposto de renda no ano em que forem realizadas.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar
passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela mesma
autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais,
créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados quando é provável que lucros
futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados.
Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são revisados a cada data de relatório e
serão reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável.
Medida Provisória 627
A administração efetuou uma avaliação inicial das disposições contidas na Medida Provisória 627,
de 11 de novembro de 2013 (“MP 627”) e Instrução Normativa 1397, de 16 de setembro de 2013,
alterada pela IN 1422 de 19 de dezembro de 2013 (“IN 1397”). Embora a MP 627 entre em vigor a
partir de 1º de janeiro de 2015, há a possibilidade de opção (de forma irretratável) pela sua
aplicação a partir de 1º de janeiro de 2014. A administração não tem a intenção de efetuar a opção
pela adoção antecipada.
De acordo com as análises da administração e de seus consultores, não foram identificados
impactos relevantes decorrentes da MP 627 e da IN 1397nas demonstrações financeiras do
exercício findo em 31 de dezembro de 2013.
Demonstrações de valor adicionado
A Companhia elaborou demonstrações do valor adicionado (DVA) individuais e consolidadas nos
termos do pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado, as quais são
apresentadas como parte integrante das demonstrações financeiras conforme BRGAAP aplicável
às Companhias abertas, enquanto para IFRS representam informação financeira adicional.
Lucro por ação
A Companhia apura o saldo de lucro por ação com base na atribuição do resultado do exercício de
cada classe de ações emitidas pela Companhia, ponderado as quantidades em circulação durante
o período.
Determinação do ajuste a valor presente
Os itens sujeitos ao desconto a valor presente são:




Contas a receber de clientes compostas pela venda a prazo para clientes da Companhia com
baixo risco de crédito. A taxa de desconto utilizada pela Administração para o desconto a valor
presente para esses itens é de 100% do CDI para mercado interno e Libor para mercado
externo. A taxa de juros imputada em uma transação de venda é determinada no momento do
registro inicial da transação e não é ajustada posteriormente.
Contas a pagar a fornecedores compostos pelas compras a prazo. A taxa de desconto é
calculada pela média mensal do DI.

Determinação do valor justo
Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia requerem a determinação do valor justo,
tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm
sido determinados para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos abaixo.
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Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores
justos são divulgadas nas notas explicativas específicas àquele ativo ou passivo.
i. Imobilizado
O valor justo do imobilizado reconhecido em função de uma combinação de negócios é o montante
estimado pelo qual o ativo imobilizado poderia ser negociado na data de aquisição entre partes
conhecedoras e interessadas em uma transação sob condições normais de mercado. O valor justo
dos itens do ativo imobilizado é baseado na abordagem de mercado e nas abordagens de custos
através de preços de mercado cotados para itens similares, quando disponíveis, e custo de
reposição depreciado quando apropriado. Custo de substituição depreciado reflete ajustes por
deterioração física, assim como obsolescência funcional e econômica.
ii. Ativos intangíveis
O valor justo de ativos intangíveis é baseado nos fluxos de caixa descontados que se espera que
resultem do uso e eventual venda dos ativos.
iii. Propriedade para investimento
Uma Companhia de avaliação, externa e independente, tendo apropriada qualificação profissional
reconhecida e experiência recente na região e no tipo de propriedade que está sendo avaliada,
avalia a carteira de propriedade para investimento da Companhia. Os valores justos são baseados
nos valores de mercado, e no valor estimado pelo qual uma propriedade poderia ser trocada na
data da avaliação entre partes conhecedoras e interessadas em uma transação sob condições
normais de mercado.
Na ausência de preços correntes no mercado ativo, as avaliações são preparadas através da
consideração do valor dos fluxos de caixa agregados estimados do arrendamento da propriedade.
A taxa de desconto que reflita determinados riscos inerentes aos fluxos de caixa então é aplicada
nos fluxos de caixa anuais líquidos para chegar à avaliação da propriedade.
As avaliações refletem, quando apropriado, o tipo de arrendador efetivamente ocupando o imóvel
ou do responsável por honrar os compromissos do arrendamento ou do arrendador que
provavelmente estará ocupando o imóvel após o período em que o imóvel ficou vago, a alocação
das responsabilidades de manutenção e seguro entre a Companhia e o locatário; e a vida
econômica remanescente da propriedade. Quando revisões do arrendamento ou renovações do
arrendamento estão pendentes e incluem aumentos previstos referentes à devolução da
propriedade, assume-se que tais avisos, e quando apropriado contra-avisos, tenham sido providos
de maneira válida e dentro do tempo apropriado.
Propriedade para investimento em construção é avaliada pela estimativa do valor justo da
propriedade concluída e deduzido do montante estimado dos custos para completar a construção,
custo dos financiamentos e uma razoável margem de lucro.
iv. Contas a receber de clientes e outros créditos
Os valores justos de contas a receber e outros créditos, excluindo construção em andamento, são
estimados como o valor presente de fluxos de caixa futuros, descontado pela taxa de mercado dos
juros apurados na data de mensuração. Esse valor justo é determinado para fins de divulgação.
v. Contratos de câmbio a termo e swaps de taxas de juros
Os valores justos de contratos de câmbio a termo e de contratos de swaps de taxas de juros são
baseados nas cotações de corretoras. Essas cotações são testadas quanto à razoabilidade através
do desconto de fluxos de caixa futuros estimados, baseando-se nas condições e vencimento de
cada contrato e utilizando-se taxas de juros de mercado para um instrumento similar apurado na
data de mensuração. Os valores justos refletem o risco de crédito do instrumento e incluem ajustes
para considerar o risco de crédito da entidade do Grupo e e contraparte, quando apropriado.
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vi. Outros passivos financeiros não derivativos
Outros passivos financeiros não derivativos são mensurados ao valor justo no reconhecimento
inicial e, para fins de divulgação, a cada data de relatório anual. O valor justo é calculado baseandose no valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, descontados pela taxa de mercado dos
juros apurados na data de mensuração. Quanto ao componente passivo dos instrumentos
conversíveis de dívida, a taxa de juros de mercado é apurada por referência a passivos
semelhantes que não apresentam uma opção de conversão. Para arrendamentos financeiros, a
taxa de juros é apurada por referência a contratos de arrendamento semelhantes.
10.6. Com relação aos controles internos adotados para assegurar a elaboração de
demonstrações financeiras confiáveis, os diretores devem comentar:
a. grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências
adotadas para corrigi-las.
A Companhia dispõe de controles internos com grau de eficiência suficiente para garantir a
adequação e confiabilidade de suas demonstrações financeiras. A Companhia busca
constantemente aperfeiçoar seus controles internos, por meio da revisão de processos, prática
estabelecida desde a implementação do ERP (“Enterprise Resource Planning”) da Companhia
alemã SAP em janeiro de 2007.
A Diretoria entende que o ambiente de controles internos mantido pela Companhia apresenta
elevado grau de confiança para seus negócios e setor de atividade, com uma política estabelecida
de governança corporativa e de TI adequada para uma Companhia listada no Novo Mercado da
BM&FBovespa.
A Companhia dispõe de uma área permanente de auditoria interna responsável por avaliar os
controles internos, efetuando testes para identificar deficiências e prevenir e detectar fraudes e
erros.
Finalmente, a Companhia contrata auditores independentes externos de expertise reconhecida
para emitirem parecer sobre suas demonstrações financeiras.
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 2013.
10.7. Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores mobiliários, os
diretores devem comentar:
a. como os recursos resultantes da oferta foram utilizados
Não houve oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos últimos três anos.
b. se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de
aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
Não aplicável.
c. caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios
Não aplicável.
10.8. Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas
demonstrações financeiras do emissor, indicando:
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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

A Companhia não possui nenhum item não evidenciado nas demonstrações financeiras.
10.9 Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
indicados no item 10.8 , os diretores devem comentar:
a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do
emissor
b. natureza e propósito da operação
c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da
Companhia em decorrência da operação
Não aplicável à Companhia, pois não existem itens não evidenciados nas demonstrações
financeiras da Companhia, conforme informado no item 10.8.
10.10. 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.
Em 2013, foram investidos R$ 115,4 milhões (R$ 358,2 milhões em 2012). Os investimentos em
cobre primário somaram R$ 38,3 milhões, incluindo-se a finalização da primeira fase de expansão
e modernização da Unidade Dias D´ávila e R$ 77,1 milhões em produtos de cobre e ligas,
principalmente na conclusão da nova fábrica de tubos de cobre Cast & Roll em Utinga. Estes
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 Administração da Paranapanema fundamenta suas decisões de investimento em premissas
macroeconômicas esperadas para os próximos anos e análises de mercado do cobre e na
expansão da capacidade instalada e modernização das plantas industriais de cobre refinado e
semielaborados de cobre e ligas. O Plano de Investimentos da Companhia está em processo
revisão de projetos e, portanto os investimentos também estão sendo revisitados.
ii. fontes de financiamento dos investimentos
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 pela atividade.
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Para mais informações sobre as fontes de financiamento de investimento, ver item 10.1.
iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.
Em 20 de Fevereiro de 2014, a Paranapanema divulgou comunicado ao mercado informando que
sua nova fábrica de tubos de cobre sem costura (Cast & Roll), inaugurada em outubro de 2013,
alcançou em fevereiro de 2014, nível de produção suficiente para o atendimento da demanda do
mercado, e que em razão disso, haverá redução a um nível mínimo de atividade de várias linhas
de tubos de menores diâmetros na unidade de Capuava (Santo André – SP).
Com tais desativações, apenas as linhas de produção de tubos retos permanecerão
temporariamente na unidade de Capuava, sendo que ao longo dos próximos doze meses, serão
transferidos para a unidade de Utinga (Santo André – SP).
A área da antiga unidade fabril de Capuava, após a conclusão do remanejamento das linhas de
produção de tubos retos para a planta de Utinga, será disponibilizada prioritariamente para a
instalação de novas Companhias industriais, de modo a contribuir para a consolidação da vocação
industrial do município de Santo André, na região do ABC Paulista.
b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros
ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia
Expansão das atuais plantas do segmento de Cobre e aquisição de equipamentos, visando o
aumento da capacidade instalada, conforme divulgado, de acordo com o cronograma físicofinanceiro de cada projeto.
c. novos produtos e serviços, indicando:
i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas
Não há qualquer pesquisa em andamento.
ii. montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos
ou serviços
Não foram realizados gastos em pesquisas para o desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
iii. projetos em desenvolvimento já divulgados
A implementação do projeto da planta de refino de metais preciosos foi postergada em 2013 e
submetida a uma reanálise das premissas de viabilidade econômica e de fontes de financiamento,
podendo ser retomada caso se confirme as expectativas de agregação de valor à Companhia.
iv. montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços
Não foram realizados gastos significativos no desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
10.11. Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o
desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais
itens desta seção
Todas as informações relevantes já foram descritas nos itens anteriores.

Página 55

A Companhia apresentou Lucro Líquido de R$ 5.905 mil no exercício de 2013, valor integralmente utilizado
na amortização de prejuízo acumulado.
As informações detalhadas desta proposta estão apresentadas a seguir, conforme disposto no Anexo 9-1-II
da Instrução CVM 481/2009.

1. Informar o lucro líquido do exercício
No exercício de 2013 o Lucro líquido foi de R$ 5.905 mil que foi integralmente utilizado para amortização
de prejuízo acumulado.
2. Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos antecipados
e juros sobre capital próprio já declarados
Não houve distribuição de dividendos em razão da utilização do Lucro Líquido do ano de 2013 na
amortização do prejuízo acumulado da Companhia, conforme previsto no parágrafo único do artigo 189 da
Lei nº 6.404/76 - Lei das S.A.
3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído
Não aplicável, vide item 2.
4. Informar o montante de global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucro
de exercícios anteriores
Não aplicável, vide item 2.
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
b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio
c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre capital próprio
d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio considerada para
identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento
Não aplicável, vide item 2.
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
b. Informar a data dos respectivos pagamentos
Não aplicável, vide item 2.
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
b. Dividendo e juro sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios anteriores
2013
Em R$/ação
Lucro (Prejuízo) 0,02
Líquido por ação

2012
(0,65)

2011
(0,15)
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2010
0,15

Dividendo e juros sobre
capital
próprio

-

-

0,22

8. Havendo destinação de lucros à reserva legal
a. Identificar o montante destinado à reserva legal
b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal
Não aplicável, vide item 1.
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
b. Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos dividendos fixos ou
mínimos
c. Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa
d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a cada classe de ações
preferenciais
e. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação preferencial de cada classe
A Companhia não é emissora de ações preferenciais.
10. Em relação ao dividendo obrigatório
a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto
b. Informar se ele está sendo pago integralmente
c. Informar o montante eventualmente retido
Não aplicável, vide item 2.
11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da companhia
a. Informar o montante da retenção
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
c. Justificar a retenção dos dividendos
Não aplicável, vide item 2.
12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências
a. Identificar o montante destinado à reserva
b. Identificar a perda considerada provável e sua causa
c. Explicar porque a perda foi considerada provável
d. Justificar a constituição da reserva
Não aplicável, vide item 1.
13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar
a. Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar
b. Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à reserva
Não aplicável, vide item 1.
14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias
a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva
b. Identificar o montante destinado à reserva
c. Descrever como o montante foi calculado
Não aplicável, vide item 1.
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15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital
a. Identificar o montante da retenção
b. Fornecer cópia do orçamento de capital
Não aplicável, vide item 1.
16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais
a. Informar o montante destinado à reserva
b. Explicar a natureza da destinação
Não aplicável, vide item 1.
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A remuneração proposta para o exercício de 2014 aos Administradores e Conselheiros Fiscais, totaliza
R$ 23.147,6 mil, distribuídos em R$ 2.205,6 mil para o Conselho de Administração, R$ 822,6 mil para o
Conselho Fiscal e R$ 20.119,4 mil para a Diretoria Estatutária.
As informações detalhadas desta proposta estão apresentadas no item 13 do Formulário de Referência a
seguir.

13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não estatutária
a. objetivos da política ou prática de remuneração
 Dispor de uma estrutura de cargos e salários adequada ao negócio da Companhia, onde cada cargo
tenha seu valor definido, estabelecendo critérios para movimentação salarial e de carreira, mantendo o
equilíbrio interno e de acordo com as práticas de mercado.
 Manter e melhorar a capacidade da Companhia em obter, reter e desenvolver pessoas.
 Estimular continuamente a motivação, incentivar o desempenho e o comprometimento com objetivos e
resultados.
b. composição da remuneração, indicando:
i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles
Diretoria
Remuneração Fixa: valor recebido mensalmente pelo profissional, no qual visa remunerá-lo de acordo com
o nível de atribuições e responsabilidades atribuídas a posição do cargo ocupado na Companhia.
Remuneração Variável Anual: valor recebido anualmente pelo profissional, de acordo com o resultado obtido
das metas pactuadas anualmente com o Conselho de Administração. Composto por Incentivo de Curto
Prazo (ICP) e de Longo Prazo (ILP).
Benefícios: refere-se ao conjunto de benefícios concedidos ao profissional, de acordo com a posição
ocupada na Companhia, tais como plano de saúde, seguro de vida em grupo, plano de previdência
complementar e automóvel.
Conselho de Administração
Remuneração Fixa: valor recebido mensalmente pelos membros do Conselho, no qual visa remunerá-los de
acordo as práticas de mercado. Os membros Suplentes do Conselho recebem 50% da remuneração fixa,
apenas quando são convocados a participarem de alguma reunião específica, na ausência do membro
titular.
Benefícios: refere-se ao benefício de plano de saúde e odontológico, concedido especificamente para
dependente de um ex-Conselheiro, que será encerrará em 2014.
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Conselho Fiscal
Remuneração Fixa: valor recebido mensalmente pelos membros do Conselho, no qual visa remunerá-los de
acordo com as práticas de mercado e da legislação vigente. Os membros Suplentes do Conselho recebem
50% da remuneração fixa, apenas quando são convocados a participarem de alguma reunião específica, na
ausência do membro titular.
Comitês não Estatutários de Assessoramento ao Conselho de Administração
A partir de 2010, a Companhia instituiu a remuneração fixa mensal para os membros do Conselho
participantes dos comitês de assessoramento ao mesmo. O critério utilizado foi um adicional de 25% da
remuneração individual do Conselho de Administração para cada Conselheiro participante dos Comitês.
Esta remuneração não se aplica a qualquer participante dos Comitês que sejam empregados da Companhia,
pois já recebem sua remuneração mensalmente, portanto não fazendo jus a este adicional.
No caso de contratação de especialista para participação nos Comitês, deverá ser previamente aprovado
pelo Conselho de Administração, com base em contrato de prestação de serviços.
ii. qual a proporção de cada elemento na remuneração total
PARANAPANEMA PREVISTO 2014
Rem uneração
Fixa

Rem uneração
Variável

Benefícios

Rem uneração
Total

Conselho de Administração

99,62%

n/a

0,38%

100,00%

Conselho Fiscal

100,00%

n/a

n/a

100,00%

Diretoria Estatutária

30,48%

64,36%

5,15%

100,00%

Órgão

Nota: - Considerado como base os valores anuais de 2014.
PARANAPANEMA REALIZADO 2013
Rem uneração
Fixa

Rem uneração
Variável

Benefícios

Rem uneração
Total

Conselho de Administração

98,53%

n/a

1,47%

100,00%

Conselho Fiscal

100,00%

n/a

n/a

100,00%

Diretoria Estatutária

52,52%

26,10%

21,39%

100,00%

Órgão

Nota: - Considerado como base os valores anuais de 2013.
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PARANAPANEMA REALIZADO 2012
Rem uneração
Fixa

Rem uneração
Variável

Benefícios

Rem uneração
Total

Conselho de Administração

93,99%

n/a

6,01%

100,00%

Conselho Fiscal

100,00%

n/a

n/a

100,00%

Diretoria Estatutária

72,02%

4,95%

23,02%

100,00%

Órgão

Nota: - Considerado como base os valores anuais de 2012.
PARANAPANEMA REALIZADO 2011
Rem uneração
Fixa

Rem uneração
Variável

Benefícios

Rem uneração
Total

Conselho de Administração

92,00%

n/a

8,00%

100,00%

Conselho Fiscal

100,00%

n/a

n/a

100,00%

Diretoria Estatutária

53,00%

34,00%

13,00%

100,00%

Órgão

Nota: - Considerado como base os valores anuais de 2011.

iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
A remuneração estabelecida para os Administradores segue as práticas e tendências de mercado, obtida
através de pesquisas realizadas por consultoria especializada.
A remuneração fixa é acordada no momento da contratação, podendo ser reajustada anualmente a critério
do Conselho de Administração.
Até 2013 a remuneração variável era baseada apenas no Incentivo de Curto Prazo (ICP) atrelada ao
conceito de metas pré-definidas. No fechamento de cada exercício, é avaliado o percentual de atingimento
das metas, que é a base de cálculo da remuneração variável individual.
A partir de 2014, foi aprovado pelo Conselho de Administração o programa de remuneração variável
contemplando o Incentivo de Curto Prazo (ICP) e Incentivo de Longo Prazo (ILP), ambos condicionados ao
cumprimento das metas estabelecidas. O ILP será baseado no desempenho das ações, porém o efetivo
pagamento não será convertido em opção de compra de ações.
iv.

razões que justificam a composição da remuneração

A remuneração estabelecida para os Administradores segue as tendências de mercado, visando atingir as
estratégias de retenção, motivação e comprometimento dos profissionais. Principais objetivos:
 Alinhamento e competitividade da remuneração ao mercado e às regiões onde atua, garantindo o
equilíbrio interno e externo da remuneração.
 Comprometimento dos Administradores visando alavancar os resultados financeiros da companhia,
reconhecendo e remunerando as performances individuais, bem como promovendo a retenção dos seus
talentos, através de programas de ICP e ILP para a Diretoria Estatutária.
 Criação de Comitês de Assessoramento visando estimular o papel estratégico do Conselho de
Administração, como ferramenta de gestão e de acordo com as práticas recentes de mercado.
c. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de
cada elemento da remuneração
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Os principais indicadores considerados no Programa de Remuneração Variável são:
 Peso de 60% = Indicadores financeiros (EBIT e EBITDA)
 Peso de 40% = Metas Individuais
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 orçado 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 Remuneração Variável é um Programa de incentivo anual vinculado as estratégias do negócio, visando
alavancar os resultados financeiros da Companhia, reconhecer, remunerar performances individuais, bem
como promover a retenção de talentos.
O Programa de Remuneração Variável da Companhia é composto por Incentivo de Curto Prazo e Incentivo
de Longo Prazo (ICP e ILP), ambos vinculados aos resultados financeiros e metas individuais dos Diretores
Estatutários, sendo que o limite máximo do plano é de 140% do target estabelecido.
A prática do ILP se alinha aos interesses da Companhia por estar baseado no desempenho das ações,
tendo o respectivo pagamento condicionado ao atingimento das metas.
A liquidação financeira do ILP será feita via Folha de Pagamento e diferida em anos subsequentes ao
fechamento do exercício.
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 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
Conselho de
Adm inistração

Conselho
Fiscal

Diretoria
Estatutária

Total

7,00

5,00

6,00

18,00

1.326.972,00

685.500,00

5.110.521,62

7.122.993,62

8.468,94

n/a

1.037.092,04

1.045.560,98

503.943,00

n/a

n/a

503.943,00

n/a

n/a

n/a

n/a

bônus

n/a

n/a

10.791.393,60

10.791.393,60

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

n/a

n/a

Benefícios pós em prego

n/a

n/a

n/a

n/a

Benefícios m otivados pela cessação do
exercício do cargo

n/a

n/a

n/a

n/a

Rem uneração baseada em ações

n/a

n/a

n/a

n/a

366.183,00

137.100,00

3.180.383,04

3.683.666,04

2.205.566,94

822.600,00

20.119.390,31

23.147.557,25

Proposta Ano de 2014 - Valores Anuais
Número de Membros
Rem uneração Fixa Anual
salário ou pró-labore
benefícios diretos e indiretos
remuneração por participação em comitês
outros
Rem uneração Variável Anual

Encargos Sociais
Total

- Foram mantidos os 3 Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração, sendo utilizado o critério de 25% da remuneração
individual do Conselho de Administração para cada Conselheiro participante dos Comitês.
- Foram considerados no valor total da remuneração incluindo fixo + variável + benefícios motivados pela cessação do cargo, os encargos
sociais, sendo 20% de INSS para Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretores Estatutários.
- Foi recomendado pelo Comitê de Remuneração e Gestão junto ao Conselho de Administração, a aplicação do valor fixo de R$ 535,68 para
reajuste nos honorários mensais dos Diretores Estatutários, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, referente a CCT-SP de
novembro/2013. Esta previsão de reajuste foi contemplada na proposta de 2014.
- Dados não contemplam informações das controladas.
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Conselho de
Adm inistração

Conselho
Fiscal

Diretoria
Estatutária

Total

7,46

5,42

6,08

18,96

1.306.997,50

680.562,50

4.549.489,36

6.537.049,36

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

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

n/a

n/a

n/a

n/a

Benefícios pós em prego

n/a

n/a

n/a

n/a

Benefícios m otivados pela cessação do
exercício do cargo

n/a

n/a

738.081,60

738.081,60

Rem uneração baseada em ações

n/a

n/a

n/a

n/a

316.659,50

136.112,50

2.113.507,28

2.566.279,28

1.928.227,80

816.675,00

11.088.524,48

13.833.427,28

Realizado Ano de 2013 - Valores Anuais
Número de Membros
Rem uneração Fixa Anual
salário ou pró-labore

outros
Rem uneração Variável Anual

Encargos Sociais
Total

- 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
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)
- Foram considerados no valor total da remuneração incluindo fixo + variável + beneficios motivado pela cessação do
cargo, os encargos sociais, sendo 8% de FGTS para Diretores Estatutários e 20% de INSS para Conselho de
Administração, Conselho Fiscal e Diretores Estatutários.
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Conselho de
Adm inistração

Conselho
Fiscal

Diretoria
Estatutária

Total

7,38

5,42

6,79

19,58

1.228.376,00

639.930,50

4.972.290,32

6.840.596,82

benefícios diretos e indiretos

117.946,53

n/a

1.128.169,97

1.246.116,49

remuneração por participação em comitês

308.047,21

n/a

n/a

308.047,21

n/a

n/a

n/a

n/a

bônus

n/a

n/a

342.000,00

342.000,00

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

n/a

n/a

n/a

n/a

Benefícios pós em prego

n/a

n/a

n/a

n/a

Benefícios m otivados pela cessação do
exercício do cargo

n/a

n/a

707.916,00

707.916,00

Rem uneração baseada em ações

n/a

n/a

n/a

n/a

307.284,64

127.986,10

1.686.217,77

2.121.488,51

1.961.654,38

767.916,60

8.836.594,06

11.566.165,03

Realizado Ano de 2012 - Valores Anuais
Número de Membros
Rem uneração Fixa Anual
salário ou pró-labore

outros
Rem uneração Variável Anual

Encargos Sociais
Total

- O Conselho de Administração, em média no ano teve a participação de 7,38 membros, sendo: 6 membros titulares por 12 meses, 1 membro
titular por 8 meses (8/12 = 0,67), 1 membro titular por 3,5 meses (3,5/12 = 0,29), 2 membros suplentes por 2 meses (2/12 = 0,17) e 1 membro
suplente por 1 mês (1/12 = 0,08).
- 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 6,79 membros, sendo: 2 diretores por 12 meses, 1 diretor por 11 meses (11/12 = 92),
2 diretores por 8 meses (8/12 = 0,67), 2 diretores por 7 meses (7/12 = 0,58), 1 diretor por 6 meses (6/12 = 0,50), 1 diretor por 4,5 meses
(4,5/12 = 0,38), 1 diretor por 4 meses (4/12 = 0,33) e 1 diretor por 2 meses (2/12 = 0,17)
- Foram considerados no valor total da remuneração incluindo fixo + variável + benefícios motivado pela cessação do cargo, os encargos
sociais, sendo 8% de FGTS para Diretores Estatutários e 20% de INSS para Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretores
Estatutários.
- Dados não contemplam informações das controladas.

Página 65

Conselho de
Adm inistração

Conselho
Fiscal

Diretoria
Estatutária

Total

7,08

5,00

4,21

16,29

1.144.500,00

578.265,62

2.971.874,35

4.694.639,97

benefícios diretos e indiretos

146.571,88

n/a

573.689,87

720.261,75

remuneração por participação em comitês

307.380,00

n/a

n/a

307.380,00

n/a

n/a

n/a

n/a

bônus

n/a

n/a

1.872.595,00

1.872.595,00

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

n/a

n/a

n/a

n/a

Benefícios pós em prego

n/a

n/a

n/a

n/a

Benefícios m otivados pela cessação do
exercício do cargo

n/a

n/a

285.324,00

285.324,00

Rem uneração baseada em ações

n/a

n/a

n/a

n/a

290.376,00

115.653,12

1.436.342,14

1.842.371,26

1.888.827,88

693.918,74

7.139.825,36

9.722.571,98

Realizado Ano de 2011 - Valores Anuais
Número de Membros
Rem uneração Fixa Anual
salário ou pró-labore

outros
Rem uneração Variável Anual

Encargos Sociais
Total

- Foi considerado um valor proporcional para a remuneração e o número de membros (5 Diretores / 12 meses X 9 meses = 3,75), além dos 4
membros atuais.
- Foi recomendado pelo Comitê RH que assessora o Conselho de Administração a aplicação do reajuste de 9% nos honorários de 2011, para os
membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitês e Diretoria.
- Em relação aos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração, foi mantido o critério de 25% da remuneração individual do Membro
do Conselho de Administração para cada Conselheiro participante dos Comitês.
- Na remuneração variável anual da Diretoria Estatutária, foi considerado o “target” (premiação) máxima caso todas as metas estabelecidas sejam
atingidas.
- Foram considerados no valor total da remuneração incluindo fixo + variável, os encargos sociais, sendo 8% de FGTS para Diretores Estatutários
e 20% de INSS para Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretores Estatutários.
- Dados não contemplam informações das controladas.
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

Rem uneração Variável Anual
2011

2012

2013

Previsão 2014

Número de Membros

4,21

6,79

6,08

6,00

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

zero

zero

zero

zero

Valor máximo previsto no plano de remuneração

2.896.960

3.282.874

3.328.147

10.791.394

Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas

2.896.960

3.282.874

3.328.147

8.043.004

Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício social

1.872.595

342.000

2.260.669

n/a (1)

Nota: (1) O valor do Bônus de 2014 é uma provisão a ser aferida e aprovada pelo Conselho de Administração, de acordo com o alcance das metas individua
(2) O valor máximo previsto é a somatória do valor total de bônus dos Diretores Estatutários para Incentivo a Curto Prazo + Incentivo a Longo Prazo.
(3) O valor previsto caso as metas estabelecidas fossem atingidas, refere-se ao total para 100% do target.

A remuneração variável prevista na tabela acima, referem-se às metas aprovadas pelo Conselho de
Administração, conforme Programa de Remuneração Variável aprovado para o ano de 2014.

13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
O Programa de Remuneração Variável da Companhia considera o ILP baseado no desempenho das ações,
porém o efetivo pagamento não será convertido em opção de compra de ações.

13.5 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão
Quantidade de Ações Detidas
Órgão
ON
Conselho de Administração
200.340
Conselho Fiscal
26.800
Diretoria Estatutária
207.800

%
0,06%
0,01%
0,07%

Total

0,14%

434.940

13.6 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária
O Programa de Remuneração Variável da Companhia considera o ILP baseado no desempenho das ações,
porém o efetivo pagamento não será convertido em opção de compra de ações.
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13.7 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e pela
diretoria estatutária
O Programa de Remuneração Variável da Companhia considera o ILP baseado no desempenho das ações,
porém o efetivo pagamento não será convertido em opção de compra de ações.

13.8 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatutária
O Programa de Remuneração Variável da Companhia considera o ILP baseado no desempenho das ações,
porém o efetivo pagamento não será convertido em opção de compra de ações.

13.9 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.6 a
13.8 - Método de precificação do valor das ações e das opções
O Programa de Remuneração Variável da Companhia considera o ILP baseado no desempenho das ações,
porém o efetivo pagamento não será convertido em opção de compra de ações.

13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
FR 13.10 - VERSÃO
administração
e 12.03.2014
aos diretores estatutários
Órgão
Valores Anuais - Realizado 2013

Conselho de
Adm inistração

Conselho Fiscal

Com itês de
Conselho

Diretoria
Estatutária

Núm ero de Mem bros

n/a

n/a

n/a

6,08

Nom e do Plano

n/a

n/a

n/a

BrasilPrev - PMA
Prev PGBL
Nenhum (o plano
de previdência na
Paranapanema
ainda não
completou 10
anos)
60 anos de idade +
10 anos de
contribuição +
desligamento da
empresa

Quantidade de Adm inistradores que reúnem
as condições para se aposentar

n/a

n/a

n/a

Condições para se aposentar antecipadam ente

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

377.475,47

n/a

n/a

n/a

27.711,49

n/a

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

Valor atualizado das contribuições acum uladas
no plano de previdência até o encerram ento do
últim o exercício social, descontada a parcela
relativa a contribuições feitas diretam ente
pelos adm inistradores.
Valor total acum ulado das contribuições
realizadas durante o últim o exercício social,
descontada a parcela relativa a contribuições
feitas diretam ente pelos adm inistradores.
Se há possibilidade de resgate antecipado e
quais as condições

n/a

n/a

Nota: - Considerado com base os valores anuais e acumulados até 2013.
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da
diretoria estatutária e do conselho fiscal
Ano de 2013
Rem uneração Total Anual

Conselho de
Adm inistração

Conselho
Fiscal

Diretoria
Estatutária

7,46

5,42

6,08

Valor da Maior Remuneração Individual

265.233,60

156.801,60

1.908.601,31

Valor da Menor Remuneração Individual

212.184,00

156.801,60

1.011.047,95

Valor Médio da Remuneração Individual

214.078,36

150.770,77

1.667.470,69

Número de Membros

Nota:
1) Para apuração do valor da média da remuneração individual anual, foram consideradas todas as remunerações
apresentadas nos quadros do ítem 13.2 (remuneração fixa + remuneração variável + benefícios + encargos) dividido
pelo número de membros.
2) Para o cálculo do valor da maior e menor remuneração, foram considerados apenas os membros que tiveram 12/12
avos completos no ano de 2013.

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:
a) 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.
b) manutenção por um período de 6 (seis) meses, a assistência médica e o seguro de vida em grupo.
c) 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
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
Os membros do Conselho de Administração, Comitês de Conselho, Diretoria e do Conselho Fiscal não
receberam remuneração além das referentes a função que ocupam na Companhia.
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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
Os membros do Conselho de Administração, Comitês de Conselho, 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
Todos os membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal estão cobertos
pelo Seguro contra Responsabilidade Civil (D&O), com limite máximo de indenização é de R$25 milhões.
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Foram encaminhadas à Companhia as informações sobre os candidatos apoiados pelos acionistas Antônio
Farina, Caixa Econômica Federal, Fernando Francisco Brochado Heller, Fundação Petrobras de Seguridade
Social - PETROS, PREVI- Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e Sílvio Tini de Araújo.
O Conselho de Administração recebeu o total de 7 (sete) indicações de candidatos para a composição do
Conselho de Administração até a presente data.
Após analisar os currículos e as qualificações dos referidos candidatos e tendo em vista que todos os
indicados preenchem os requisitos necessários para o cargo de Conselheiros de Administração da
Companhia, o Conselho de Administração optou por submeter os nomes de todos os 7 (sete) candidatos
aos acionistas para que, em AGO, possam escolher quais dentre esses (ou entre os demais candidatos que
venham a ser indicados na própria AGO) deverão integrar o Conselho de Administração.
A administração entende que essa medida constitui uma boa prática de governança corporativa, uma vez
que privilegia o direito de livre escolha dos acionistas e possibilita sua maior participação nas decisões
sócias, em benefício da Companhia, dos acionistas e do mercado em geral.
A votação dos candidatos abaixo propostos será feita de forma individualizada, podendo os acionistas votar
individualmente em cada um dos candidatos. Cada um dos acionistas que estiverem presentes na AGO
receberá uma cédula contendo o nome de todos os candidatos, inclusive dos candidatos que venham
eventualmente a ser indicados pelos acionistas presentes na AGO. Cada acionista terá o direito de votar
favoravelmente em relação a um número máximo de candidatos que corresponda ao número de cargos a
serem preenchidos (de 5 a 7). O número de cargos que deverão ser preenchidos será decidido pela maioria
dos presentes na AGO.
Em caso de empate, o nome dos candidatos que tiverem empatado será novamente submetido à votação,
tendo-se por eleito o candidato que receber maior número de votos.
Esse procedimento de eleição dos Conselheiros difere do processo de voto múltiplo, pois impede a
cumulação de todos os votos em um ou mais candidatos. Caso venha a ser tempestivamente solicitada a
adoção de voto múltiplo, a eleição do Conselho de Administração se dará dessa forma, sendo que os 7
(sete) nomes indicados abaixo participarão do processo de eleição.
O acionista que submeter à assembleia geral indicação de membro do Conselho de Administração deverá,
no mesmo ato, apresentar (i) cópia do instrumento de declaração do candidato e respectivo suplente na
forma do art. 2º da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, ou declarar que obteve do candidato e
de seu suplente a informação de que estão em condições de firmar tal instrumento, indicando as eventuais
ressalvas; (ii) as informações indicadas nos itens 12.6 a 12.10 do formulário de referência, relativamente ao
candidato indicado e de seu respectivo suplente.
As informações detalhadas sobre os candidatos estão apresentadas no item 12.6 a 12.10 do Formulário de
Referência a seguir.

12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal da Companhia,
indicar, em forma de tabela:
Conselho de Administração:
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Nome

Idade

CPF

Profissão

Cargo Eletivo

Outros
Cargos e
Funções

Indicado por

Albano
Chagas
Vieira

61

024.802.606/23

Engenheiro

Conselho de
Administração
Titular

Não há.

PREVICaixa
de
Previdência
dos
Funcionários
do Banco do
Brasil

Suplente:

75

005.024.301/25

Bancário
e
Economiário

Conselho de
Administração
Suplente

Não há.

PREVICaixa
de
Previdência
dos
Funcionários
do Banco do
Brasil

Dannyel
Lopes de
Assis

34

026.727.799/70

Bacharel em
Ciências
Econômicas

Conselho de
Administração
Titular

Não há.

Caixa
Econômica
Federal

Suplente:

35

695.317.731/49

Economista

Conselho de
Administração
Suplente

Não há.

Caixa
Econômica
Federal

Maria
Gustava
Brochado
Heller
Britto

59

935.221.42853

Administradora

Conselho de
Administração
Titular

Não há.

Fernando
Francisco
Brochado
Heller
e
Antônio
Farina

Suplente:

53

064.559.088/64

Engenheiro

Conselho de
Administração
Suplente

Não há.

Fernando
Francisco
Brochado
Heller
e
Antônio
Farina

Maria
Paula
Soares
Aranha

56

035.859.048/58

Bancária
e
Economiária

Conselho de
Administração
Titular

Não há.

PREVICaixa
de
Previdência
dos
Funcionários
do Banco do
Brasil

Suplente:

49

799.861.537/00

Bancário
e
Economiário

Conselho de
Administração
Suplente

Não há.

PREVICaixa
de
Previdência
dos
Funcionários
do Banco do
Brasil

Mauricio
França
Rubem

55

449.205.717/04

Advogado

Conselho de
Administração
Titular

Não há.

Fundação
Petrobras de
Seguridade
Social
PETROS

Suplente:

31

094.546.717/66

Economista

Conselho de
Administração
Suplente

Não há.

Fundação
Petrobras de
Seguridade
Social
PETROS

40

251.667.598/42

Advogado

Conselho de
Administração
Titular

Não há.

Sílvio Tini de
Araújo

Euripides
de Freitas

Osvaldo
Bruno
Brasil
Cavalcante

Antônio
Farina

Sergio
Ricardo
Lopes de
Farias

Flavia
Silva
Fialho
Rebelo
Paulo
Amador
Thomaz
Alves da
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Cunha
Bueno
Suplente:

32

297.664.088/23

Advogado

Conselho de
Administração
Suplente

Não há.

Sílvio Tini de
Araújo

Valéria
Maria de
Paula
Rezende

58

535.231.057/49

Pensionista

Conselho de
Administração
Titular

Não há.

PREVICaixa
de
Previdência
dos
Funcionários
do Banco do
Brasil

Suplente:

61

309.849.557/04

Bancária
e
Economiária

Conselho de
Administração
Suplente

Não há.

PREVICaixa
de
Previdência
dos
Funcionários
do Banco do
Brasil

Endrigo de
Pieri
Perfetti

Fernanda
Duclos
Carisio

Conselho Fiscal:
Nome

Idade

CPF

Profissão

Cargo
Eletivo

Outros
Cargos e
Funções

Indicado por

Edmundo
de Macedo
Soares
e
Silva Filho

66

077.239.118/15

Corretor
Seguros

Conselho
Fiscal
Titular

Não há.

Sílvio Tini de
Araújo

Suplente:

61

500.165.638/91

Bancário

Conselho
Fiscal
Suplente

Não há.

Sílvio Tini de
Araújo

Humberto
Santamaría

50

088.943.858/76

Economista

Conselho
Fiscal
Titular

Não há.

Fundação
Petrobras de
Seguridade
Social
PETROS

Suplente:

31

100.298.217/03

Economista

Conselho
Fiscal
Suplente

Não há.

Fundação
Petrobras de
Seguridade
Social
PETROS

Jacy
Afonso de
Melo

52

226.980.431/72

Bancário
e
Economiário

Conselho
Fiscal
Titular

Não há.

PREVICaixa
de
Previdência
dos
Funcionários
do Banco do
Brasil

Suplente:

55

006.663.958/10

Bancário
e
Economiário

Conselho
Fiscal
Suplente

Não há.

PREVICaixa
de
Previdência
dos
Funcionários
do Banco do
Brasil

56

023.120.398/50

Contador

Conselho
Fiscal
Titular

Não há.

Sílvio Tini de
Araújo

de

Luiz
Fonseca de
Souza
Meirelles
Filho

Daniela
Lopes
de
Almeida
Leal

Sergio
Mesti
Samorano

Marcos
Reinaldo
Severino
Peters
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Suplente:

44

151.882.838/83

Administrador

Paulo
Sergio Vaz
de Arruda

Conselho
Fiscal
Suplente

Não há.

Sílvio Tini de
Araújo

12.7. Membros dos comitês estatutários, comitês de auditoria, comitês de risco, comitês financeiro
e comitê de remuneração:
Não aplicável.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
a. Currículos dos administradores e membros do conselho fiscal:
b) 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; e, 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
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 CA na Veja do Sul (20042006), de Vice Presidente Executivo na Arcelor Flat Europe (2005/2006), entre outros. Atualmente é
Diretor Superintendente na Votorantim Siderurgia S/A e Presidente do Conselho Diretor no Instituto
Aço Brasil.
Euripides de Freitas
Bancário e Economiário, graduado em Letras na UniCeub e especializado em Avaliação em
Movimento na Uniderp e em Comunicação em Sala de Aula na CETEB. Exerceu função de Chefe de
Supervisores no Banco do Brasil (1984-1986), de Vice-presidente Financeiro na Associação Atlética
do Brasil(1989-1990), de Conselheiro Fiscal Suplente na AmBev (2010-2011), entre outros.
Atualmente é Conselheiro Fiscal (representando BB) na Têxtil Bezerra de Menezes e Conselheiro
Fiscal Suplente (representando PREVI).
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.
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Maria Gustava Brochado Heller Britto
Formada e pós-graduada em Administração de Empresas pela EAESP– Fundação Getulio VargasSP. Construiu carreira no Unibanco - União de Bancos Brasileiros, tendo sido Diretora Adjunta da
Área de Corporate Finance até 2002. Atualmente atua como Consultora da Tov Corretora de Cambio
Títulos e Valores Mobiliários Ltda e é membro do Conselho de Administração da Kelper Weber S/A.
Antônio Farina
Engenheiro graduado pela FEI (faculdade de engenharia mecânica) (1983). Exerceu a função
comercial na Ferrostall do Brasil, multinacional alemã (1995). Possui experiência no mercado de
ações, como analista de investimento,e também como investidor em diversas empresas desde 1990.
Maria Paula Soares Aranha
Bancária e Economiária, graduada em Administração de Empresas na Fundação Getúlio Vargas.
Possui pós-graduação em Especialização em Administração Financeira(1989) e Especialização em
Ciência Contábeis na Fundação Getúlio Vargas, e MBA Controller na USP. É mestre em controladoria
e ciências contábeis na USP e possui especialização em Comitê de Auditoria no IBGC. Atualmente
faz especialização em Coaching na Sociedade Brasileira de Coaching. Atualmente é Conselheira
Suplente do Conselho de Administração e Coordenadora do Comitê de Administração na Fibria
Celulose S.A., e Superintendente de Planejamento e Controle na Aliança do Brasil Cia de Seguros.
Sergio Ricardo Lopes de Farias
Educador, graduado pela Universidade do Rio de Janeiro (1995). Possui pós-graduação em
Formação de Docentes Universitários na Universidade do Rio de Janeiro (2000), MBA em
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).
Mauricio França Rubem
Advogado, formado pela Universidade do Rio de Janeiro em 1984, com extensão em Direito
Previdenciário pela URJ (2006). Trabalhou concursado como analista químico de petróleo na
Petrobrás (1976), em planejamento estratégico (1991-2000), Secretário geral do Sindicato dos
Petroleiros (1992-1995), Diretor coordenador da Federação Única dos Petroleiros (1998- 2002),
Diretor secretário de Petróleo, Petroquímica e Energia da Confederação Nacional do Ramo Químico
(2002), Diretor de Benefícios da Fundação Petrobrás desde 2003. Desde abril/2009 é membro dos
Conselhos de Administração da Paranapanema S.A.
Flavia Silva Fialho Rebelo
Economista, graduada em Ciências Econômicas pela Universidade IBMEC-RJ (2004). Possui
mestrado em Economia pela IBMEC-RJ (2007). Exerce o cargo de Analista de Investimento Sênior
na empresa Fundação Petrobrás de Seguridade Social desde o ano de 2007. Exerceu a função de
Analista de Investimento Júnior na CVM (2006-2007). Exerceu a função de Coordenadora de
Pesquisa Econômica no Instituto Fecomércio- RJ (2005-2006).
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
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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.
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.(20042007), de Assessora na Secretaria de Fazenda Estado RJ(2008-2009).
Fernanda Duclos Carisio
Bancária e Economiária, graduada em Jornalismo na Universidade Federal Fluminense(1978) e
Educação Especial e Inclusiva na Universidade Cândido Mendes(2006). Possui pós-graduação na
Universidade Cândido Mendes em Gestão e Planejamento Educacional(2004), em Docência no
Ensino Superior e em Orientação Educacional e Pedagógica. Exerceu cargo de Presidente(20002003)e Diretora(1997-2000) na Confederação Nacional dos Bancários, Conselheira Deliberativa na
ANABB(1999-2002), Conselheira Fiscal Efetiva na Previ(2000-2003), de Conselheira Fiscal
Efetiva(2008-2010) na Jereissati Participações, entre outros. Atualmente é Conselheira Deliberativa
– Presidente na Cassi.
Conselho Fiscal
Edmundo de Macedo Soares e Silva Filho
Corretor de Seguros. Sócio-Gerente da EMS Corretora de Seguros Ltda.ME desde 1990. De 1972 a
1975 foi Gerente de Incentivos Fiscais da Baú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A..
Entrou no Banco Finasa de Investimentos S.A em 1975, como operador de “open-market”, no mesmo
ano passou a Gerente do Departamento de Captação. Em 1978 foi promovido a Diretor Adjunto. Em
1979 foi eleito Diretor da Finasa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. Em Abril de 1980 foi
eleito também Diretor do Banco Finasa de Investimento S.A. Em setembro de 1980, eleito Diretor da
Finasa Seguradora S.A., tendo renunciado às diretorias do Banco de Investimento e da Corretora de
Valores. Em 1981, foi eleito Diretor Gerente da Finasa Seguradora S.A. e Diretor da Finasa
Previdência Privada S.A. Pelo período de 1983 à 1984 foi Diretor Geral da Empresa Velumar
Participações S/C Ltda. Ao longo do tempo prestou consultoria a diversas empresas, nos ramos
financeiro e imobiliário. Atuou como Diretor da Empresa Ponto 3 D.T.V.M.Ltda. de 1988 à 1990. Foi
eleito membro efetivo do Conselho Fiscal da Cia. Melhoramentos Norte do Paraná em abril de 2001.
Em abril de 2003 foi eleito membro efetivo do Conselho Fiscal da Azevedo & Travassos S.A. Foi
eleito em abril de 2005 membro efetivo do Conselho Fiscal da Bombril S.A.. É Membro do Conselho
Fiscal do Grupo Paranapanema, Alpargatas S.A. e Vanguarda Agro S.A.
Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho
Diretor do Banco Paulista S.A. desde 2008. Foi Diretor Executivo do Banco Pecunia S.A. ( Grupo
Société Genérale ) de 1997 a 2007. De 1971 a 1972 foi corretor de valores do Banco Bozano
Página 76

Simonsen de Investimento. De 1973 a 1976 foi operador de open market da Tecsul D.T.V.M. Em
1977 ingressou no Banco Finasa de Investimento S.A., tendo sido promovido a Diretor Adjunto em
1979. Depois de vários cargos no grupo foi eleito Diretor Vice-Presidente do Banco Mercantil de São
Paulo S.A – Finasa pelo período de 1993 a 1997. Membro Titular do Conselho de Administração da
Azevedo & Travassos S.A., Membro Titular do Conselho Fiscal da OHL Brasil S.A., Membro Titular
do Conselho Fiscal da Brasil Ecodiesel Industria e Comércio de Biocombustíveis e Óleos Vegetais
S.A., Membro Suplente do Conselho de Administração da São Paulo Alpargatas S.A., Membro
Suplente do Conselho Fiscal da Paranapanema S.A., Membro do Conselho Deliberativo e Vice–
Presidente de Finanças do Club Athlético Paulistano, Membro do Conselho Fiscal da Sociedade Arte
Despertar.
Humberto Santamaría
Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Iniciou sua
carreira no Centro de Pesquisas da Unicamp como Estágiário. Foi Economista no Departamento de
Economia do Unibanco S/A Banco de Investimentos de Setembro 1986 a Agosto 1993; Assistente
de Direção na Praxiszentrum Kaiserdamm em Berlim de Janeiro 1995 a Fevereiro 2000; Economista
Sênior no Dresdner Bank Lateinamerika AG em Hamburgo no período de Março 2000 a Dezembro
2005; Gerente de Projeto Agronegócio familiar de Janeiro de 2007 a Março de 2008. Desde Abril de
2008 atua na Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS como Gerente Executivo de
Planejamento de Investimentos.
Daniela Lopes de Almeida Leal
Economista, graduada em Economia pela Universidade Federal Fluminense (2007) e com MBA em
Finanças pelo IBMEC (2010). Atualmente é Analista de Participações Imobiliárias na Fundação
Petrobras de Seguridade Social – Petros. Anteriormente, exerceu a função de Analista de
Planejamento de investimentos na mesma empresa. Exerceu a função de Analista Financeiro Junior
na Queiroz Galvão Óleo e Gás S.A. (2009-2010). Exerceu a função Analista Junior pela Senso
Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. (2006-2009). Exerceu a função Analista Técnico
Junior no Bradesco Seguros S.A. (2005-2006). Estagiou na área de Pesquisas Econômicas na Firjan
(2005), na área de Contas a Receber na Lafarge Brasil S.A. (2004-2005) e na área de Cobrança no
Banco do Brasil S.A. (2004).
Jacy Afonso de Melo
Administrador de Empresas formado pela CESUBRA. Foi Chefe de Gabinete do Deputado Luiz
Gushiken PT/SP de Fevereiro de 1987 a Janeiro de 1988; Diretor Financeiro de Julho de1988 a
Junho de 1991 e Presidente de Junho de 1991 a Abril de 1994 da CUT – DF; Diretor de Administração
do Sindicato dos Bancários de Brasília de Fevereiro de 1992 a Dezembro de 1995; Diretor Executivo
da CUT – Nacional no período de Maio 1994 a Dezembro 1996; Secretário de Estado de Janeiro
1996 a Abril 1997; Membro Efetivo do Conselho de Política de Pessoal – GFD de Fevereiro de 1996
a Abril de 1997; Administrador Regional da cidade de Santa Maria de Abril 1997 a Setembro de 1998;
Diretor de Formação da Federação dos Bancários da Região Centro Norte de Novembro 1999 a
2002; Diretor Geral da UNISOLI Viagens e Turismo Ltda de Julho 2003 a Novembro 2005; Presidente
do Sindicato dos Bancário de Brasília de Julho 2004 a Novembro 2005; Diretor Financeiro da Agência
de Desenvolvimento Solidário (ADS) DE Agosto 2004 a Novembro 2005; Membro Efetivo do
Conselho Fiscal da Petroflex no período de Março 2003 a Novembro 2005. Foi também assessor
Sênior do Conselho de Administração do Banco do Brasil. Atualmente exerce os cargos de Diretor
do Sindicato dos Bancários de Brasília desde Julho 2007, Conselheiro Fiscal Efetivo da Refinaria
Ipiranga desde Maio 2003, Diretor Financeiro da CUT Nacional desde Junho 2003, Conselheiro Fiscal
do Fundo de Investimento e do Conselho Curador do FGTS desde Outubro de 2007.
Sergio Mesti Samorano
Bancário e economiário, graduado em Administração de empresas no Centro Universitário do Distrito
Federal(2000) e pós-graduado em Gestão Estratégica e Qualidade(2001). Possui mestrado em
Gestão do Conhecimento e da Tec. da Informação na Universidade Católica de Brasilia(2008) e MBA
Controller na FIPECAFI-Universidade de São Paulo(2002). Exerceu função de Professora no Centro
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Universitário do Distrito Federal(2003-2009), Gerente Executivo no Banco do Brasil (2005-2006),
Gerente de Controladoria no BB Turismo(2009-2011), entre outros.
Marcos Reinaldo Severino Peters
Doutor 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, Shizen-Shiseido. Membro do Conselho de
Administração da Construtora Azevedo & Travassos S. A., Conselho Fiscal do Grupo Paranapanema
S. A., do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco da Vanguarda Agro S. A. e do Comitê de Governança
Corporativa da Mineração Buritirama S.A.
Paulo Sergio Vaz de Arruda
Graduado em Administração pela Fundação Armando Álvares Penteado, tendo concluído curso de
especialização em Marketing de Relacionamento na Eastern Illinois University, nos EUA. Atuou na
estrutura internacional do grupo Unibanco S.A., no Grupo Credit Suisse e, atualmente, é sócio diretor
da Millenia Investimentos e membro do Conselho Fiscal da Bombril S.A.
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau
entre:
a. administradores da Companhia
b. administradores da Companhia e administradores de controladas diretas ou indiretas da
Companhia
c. administradores da Companhia ou de suas controladas diretas ou indiretas e controladores
diretos ou indiretos da Companhia
d. administradores da Companhia e administradores das sociedades controladoras diretas e
indiretas da Companhia
Não há relações conjugais, uniões estáveis ou parentesco até o segundo grau existentes entre
administradores da Companhia e administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da
Companhia.
12.10. Informar sobre relações 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
b. controlador direto ou indireto da Companhia
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua
controlada ou controladoras, ou controladas de alguma dessas pessoas
Não há relações 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, O Código de Ética da Companhia proíbe qualquer relação neste sentido.
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