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1. Responsáveis pelo formulário / 1.0 - Identificação

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Igor Gravina Taparelli

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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2. Auditores independentes / 2.1 / 2 - Identificação e remuneração
Possui auditor?

SIM

Código CVM

287-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

CPF/CNPJ

61.562.112/0002-01

Período de prestação de serviço

06/01/2017

Descrição do serviço contratado

2018 - Auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Paranapanema S.A. e do CDPC - Centro de
Distribuição de Produtos de Cobre Ltda., para o exercício de 2018 e revisão das informações trimestrais ³ITRs´ da
Paranapanema S.A., de 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2018. Os serviços previamente acordados foram
concluídos no exercício de 2018.
2019±Auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Paranapanema S.A. e do CDPC - Centro de
Distribuição de Produtos de Cobre Ltda., para o exercício de 2019 e revisão das informações trimestrais ³ITRs´ da
Paranapanema S.A., de 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2019. Os serviços previamente acordados foram
concluídos no exercício de 2019.
2020 - Auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Paranapanema S.A. e do CDPC - Centro de
Distribuição de Produtos de Cobre Ltda., para o exercício de 2020 e revisão das informações trimestrais ³ITRs´ da
Paranapanema S.A., de 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2020. Os serviços previamente acordados foram
concluídos no exercício de 2019.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Os honorários contratados no exercício social de 2020 foram de R$1.170 mil para os serviços de auditoria contemplando a
emissão de relatório de auditoria das DF´s, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, e a revisão das ITR´s
consolidadas na data-base de 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2020

Justificativa da substituição

N/A

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

N/A

Nome responsável técnico
José Vital Pessoa Monteiro Filho

Período de prestação de
serviço
06/01/2017

CPF
856.126.184-68

Endereço
Al. Mamoré, 989 21º, 22º e 23º, Cond Ed. CrystTower, Alphaville Res. Um., Barueri, SP, Brasil,
CEP 06454-040, Telefone (011) 36742000, Fax (011) 36742088, e-mail: jose.vital@pwc.com
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2. Auditores independentes / 2.3 - Outras inf. relev. - Auditores

Todas as informações relevantes foram fornecidas nos itens anteriores.
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3. Informações financ. selecionadas / 3.1 - Informações financeiras - Consolidado

(Reais Unidade)

Exercício social (31/12/2020)

Exercício social (31/12/2019)

Exercício social (31/12/2018)

-198.590.000,00

621.396.000,00

602.497.000,00

Ativo Total

4.031.714.000,00

3.870.086.000,00

4.623.494.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

4.293.474.000,00

5.227.641.000,00

4.765.777.000,00

128.487.000,00

63.212.000,00

270.605.000,00

-861.604.000,00

-25.075.000,00

-323.373.000,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria

43.402.407

43.402.407

40.716.216

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

-4,580000

14,320000

14,800000

Resultado Básico por Ação

-21,170000

-0,620000

-7,980000

Resultado Diluído por Ação

-20,72

-0,60

-7,33

Patrimônio Líquido

Resultado Bruto
Resultado Líquido
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3. Informações financ. selecionadas / 3.2 - Medições não contábeis

a.
b.
c.

Valor das medições não contábeis
Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações
financeirasauditadas
Motivo pelo qual entendemos que tal medição é mais apropriada
para a corretacompreensão de nossa condição financeira e do
resultado de nossas operações

EBITDA ou LAJIDA (Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização)
em R$ milhões, exceto quando indicado de outra forma

Resultado Líquido
( + ) Impostos
( + ) Resultado Financeiro Líquido
EBIT
( + ) Depreciações e Amortizações
EBITDA
Receita liquida
% das Receitas

2018
(323,4)

2019
(25,1)

2020
(861,6)

(120,6)

211,6

8,7

394,4

(64,1)

623,1

(49,6)

122,4

(229,8)

148,2

166,2

166,8

98,6

288,5

(63,0)

4.765,8

5.227,6

4.293,5

2,07%

5,52%

-1,47%

O EBITDA é uma medição não contábil feita pela Companhia e conciliada com suas demonstrações financeiras,
nos termos das orientações do Ofício-Circular CVM/SNC/SEP nº 01/2007. Tal medição consiste no lucro líquido
da Companhia, acrescido do resultado financeiro líquido, do imposto de renda, da contribuição social, e das
despesas com depreciação e amortização (“EBITDA”).
A Paranapanema utiliza o EBITDA como indicador de acompanhamento de seu desempenho operacional. Nossa
Administração entende que o EBITDA é útil para a compreensão da nossa condição financeira e do resultado de
nossas operações, fornecendo informações mais precisas sobre a eficiência de nosso negócio por não considerar
os efeitos não caixa da depreciação e amortização, assim como efeitos decorrentes de juros e impostos.
Utilizamos como base de divulgação do EBITDA a Instrução CVM nº 527, de 04 de outubro de 2012, que dispõe
sobre a divulgação voluntária de informações de natureza não contábil.
O EBITDA não é uma medida de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e
IFRS, em razão de não serem consideradas para o seu cálculo despesase receitas com juros (financeiras), imposto
sobre a renda e contribuição social, depreciação e amortização. Cabe ressaltar que, tal indicador não deve ser
considerado isoladamente, ou como alternativa ao lucro líquido, ou da receita operacional, como um indicador do
desempenho operacional, ou alternativo aos fluxos de caixa operacionais, como medida de liquidez ou capacidade
de pagamento da nossa dívida, e não deve ser considerado também, como recursos disponíveis para pagamento de
dividendos.
Assim, o EBITDA apresenta limitações que afetam o seu uso como indicador da nossa rentabilidade. O EBITDA
pode não ser comparável com o de outras empresas que atuam no mesmo setor, ou em setores diferentes.
Entretanto, acreditamos que o EBITDA funciona como uma ferramenta significativa para comparar, periodicamente,
o nosso desempenho operacional,bem como para embasar determinadas decisões de natureza administrativa, além
de contribuir para a comparabilidade da Companhia, com outras empresas do mesmo setor de atuação no Brasil
e no exterior. Uma vez que, as empresas do setor podem apresentar diferentes estruturas de capital o que,
portanto, pode dificultar sua comparabilidade com base nesse parâmetro.
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3. Informações financ. selecionadas / 3.2 - Medições não contábeis

Dívida Líquida
em R$ milhões, exceto quando indicado de outra forma

Curto Prazo

2018

2019

2020

131,8

568,0

2.866,3

2.017,1

1.642,9

22,9

LC e Forfait

66,9

85,6

229,0

Instrumentos Financeiros Derivativos

26,4

49,4

242,9

2.242,3

2.345,9

3.361,1

216,7

118,0

138,8

45,6

25,0

42,9

0,0

0,0

0,0

129,3

16,7

38,2

391,5

159,7

219,8

2.633,8

2.505,6

3.580,9

Longo Prazo

Endividamento
Caixa e Equivalentes de Caixa
Aplicações Financeiras
Aplicações Financeiras / Conta vinculada
Instrumentos Financeiros Derivativos
Caixa Total
Endividamento Líquido

A Dívida Líquida (ou Endividamento Bancário Líquido), resulta da soma de financiamentos e empréstimos
circulantes e não circulantes mais instrumentos financeiros derivativos passivos, deduzidos do total de
disponibilidades, (caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, instrumentos financeiros derivativos ativos
e banco conta vinculada). A Dívida Líquida não é uma medida de desempenho financeiro, segundo as Práticas
Contábeis Adotadas no Brasil e IFRS, tampouco deve ser considerada isoladamente, ou como um indicador do
desempenho operacional, ou alternativo aos fluxos de caixa operacionais, como medida de liquidez ou capacidade
de pagamento da nossa dívida. Outras empresas podem calcular a Dívida Líquida de maneira diferente da nossa.
Acreditamos que a Dívida Líquida funciona como uma ferramenta significativa para comparar, periodicamente,
o nosso desempenhodeterminadas decisões de natureza administrativa.

Capital de Giro
em R$ milhões, exceto quando indicado de outra forma

Contas a Receber
Estoques
Impostos a Recuperar
Fornecedores e Operações de Forfaiting e Carta de Crédito
Adiantamento de Clientes
Capital de Giro Total

2018

2019

2020

665,6

203,6

341,6

1.626,6

1.015,0

1.096,9

101,7

157,0

87,4

(1.324,9)

(581,2)

(694,3)

(193,1)

(11,1)

(59,3)

875,9

783,3

772,3

O Capital de Giro resulta da soma de contas a receber, estoques, impostos e tributos a recuperardeduzidos de
fornecedores nacionais e estrangeiros, operações de forfaiting, e carta de crédito eadiantamento de clientes. O
Capital de Giro não é uma medida de desempenho financeiro, segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e
IFRS, tampouco deve ser considerada isoladamente, ou como um indicador do desempenho operacional, ou
alternativo aos fluxos de caixa operacionais, como medida de liquidez ou capacidade de pagamento da nossa dívida.
Outras empresas podem calcular o Capital de Giro de maneira diferente da nossa. Acreditamos que o Capital de
Giro funciona como uma ferramenta significativa para comparar, periodicamente, o nosso desempenho operacional,
bem como para embasar determinadas decisões de natureza administrativa.
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3. Informações financ. selecionadas / 3.3 - Eventos subsequentes às DFs

Em 31 de dezembro de 2020 a Companhia não apresentou nenhum evento subsquente.
As informações a seguir apresentadas referem-se às Informações Financeiras Consolidadas do exercício
findo em 31 de dezembro de 2019, devidamente aprovadas pelo nosso Conselho de Administração
O evento subsequente destacado nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019, se refere a
COVID-19.
O avanço do novo coronavírus (“COVID-19”) pelo mundo, tem provocado abalos nos mercados globais e
elevado as preocupações de investidores, Companhias e governos sobre o impacto da pandemia nas cadeias
globais de suprimentos, na atividade econômica, no mercado financeiro e afins, aumentando o risco de uma
recessão global, sem mencionar também as preocupações envolvendo as questões básicas de saúde da
população mundial.
Os impactos de curto prazo são evidentes, e já se traduzem na deterioração das bolsas globais e na queda
no preço de algumas commodities, em especial o petróleo. O preço das ações da Companhia, negociadas
na bolsa brasileira, caíram de R$28,45 em 31 de dezembro de 2019, para R$14,55 em 13 de março de 2020,
uma expressiva desvalorização de 49%. Neste mesmo período, o Ibovespa registrou queda de 30%, o que
demonstra ser algo sistêmico.
Ainda não há como precisar de forma efetiva, os impactos a longo prazo da nova síndrome no cenário
econômico, e em especial nas operações da Companhia.
Por outro lado, entendemos que, no curto e médio prazo, este cenário de grande incerteza (sanitária,
financeira, logística, produtiva, de serviços, etc.) global também representa um risco adicional a todo o
processo de turnaround, pelo o qual a Companhia vem passando desde 2019, em especial a partir do 3º
trimestre, turnaround este com foco em aumento na ocupação dos nossos principais ativos com a respectiva
geração operacional de caixa e redução dos ciclos operacionais.
Neste contexto, podemos mencionar que a volatilidade no câmbio pode impactar o fluxo de caixa da
Companhia, e que a oferta de matéria prima e a demanda pelos produtos da Companhia podem ser
impactadas negativamente, tendo em vista que, o principal produto da Companhia (o cobre) é uma
commodity, diretamente ligada ao crescimento econômico mundial, que, por sua vez, já está seriamente
ameaçado, o que pode impactar o nível de atividade da Companhia (para maiores informações, vide o item
“Fatores de Risco” do Formulário de Referência).
Consequentemente, e tendo em vista a já observada diminuição da atividade econômica mundial, este
cenário possivelmente impactará o nível de atividade da Companhia, de forma que a tarefa de equalizar o
perfil da dívida da Companhia, junto a seus principais credores financeiros (essencialmente os mesmos que
participaram do processo de renegociação em 2017), se torna ainda mais primordial na atual conjuntura. Por
outro lado, é possível que o atual cenário também apresente algumas oportunidades, tais como o aumento
nos níveis de TC/RC (as chamadas taxas de tratamento e refino são descontos recebidos pela Companhia
por seus fornecedores de matéria-prima).
A Companhia está monitorando o atual cenário, para mitigar os possíveis impactos nas suas atividades, e já
implementou um protocolo de saúde interno de modo a enfrentar essa situação da melhor forma possível, e
visando a colaborar na redução da transmissão do COVID-19. Este protocolo interno segue as orientações
dos especialistas no assunto.
Estamos acompanhando atentamente o desenvolvimento deste assunto, tendo como prioridade a segurança
e o bem-estar dos integrantes dos nossos quadros e da nossa comunidade em geral, bem como tomaremos
as medidas que estiverem ao nosso alcance para mitigar os eventuais riscos existentes.
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3. Informações financ. selecionadas / 3.4 - Política destinação de resultados

Exercícios Sociais encerrados em 31 de dezembro de
2020
a) Regras
sobre
retenção de
lucros

a.i.Valoresdas
retenções de lucros
b) Regras sobre
distribuiçãode
dividendos

2019

2018

De acordo com o Art. 24 do Estatuto Social
da Companhia, ao fim de cada exercício
social, a Diretoria fará elaborar, com base
na escrituração mercantil da Companhia, as
demonstrações financeiras, obedecendo as
disposições
legais
aplicáveis
e
o
Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A.
– Bolsa, Brasil e Balcão (“B3”).

De acordo com o Art. 24 do Estatuto Social
da Companhia, ao fim de cada exercício
social, a Diretoria fará elaborar, com base
na escrituração mercantil da Companhia, as
demonstrações financeiras, obedecendo as
disposições
legais
aplicáveis
e
o
Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A.
– Bolsa, Brasil e Balcão (“B3”).

De acordo com o Art. 24 do Estatuto Social
da Companhia, ao fim de cada exercício
social, a Diretoria fará elaborar, com base
na escrituração mercantil da Companhia, as
demonstrações financeiras, obedecendo as
disposições
legais
aplicáveis
e
o
Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A.
– Bolsa, Brasil e Balcão (“B3”).

A Lei das Sociedades por Ações estabelece
que parte do lucro líquido (i) será revertido
para constituição de reserva legal, mediante
a retenção de 5% do lucro líquido, desde que
não exceda 20% do capital social; e poderá
ser revertida para (a) (ii) reservas em razão
de contingências, (b) reserva de incentivos
fiscais (caso haja parcela do lucro líquido
decorrente de doações ou subvenções
governamentais para investimentos), e (c)
reserva de lucros a realizar.

A Lei das Sociedades por Ações estabelece
que parte do lucro líquido (i) será revertido
para constituição de reserva legal, mediante
a retenção de 5% do lucro líquido, desde que
não exceda 20% do capital social; e poderá
ser revertida para (a) (ii) reservas em razão
de contingências, (b) reserva de incentivos
fiscais (caso haja parcela do lucro líquido
decorrente de doações ou subvenções
governamentais para investimentos), e (c)
reserva de lucros a realizar.

A Lei das Sociedades por Ações estabelece
que parte do lucro líquido (i) será revertido
para constituição de reserva legal, mediante
a retenção de 5% do lucro líquido, desde que
não exceda 20% do capital social; e poderá
ser revertida para (ii) (a) reservas em razão
de contingências, (b) reserva de incentivos
fiscais (caso haja parcela do lucro líquido
decorrente de doações ou subvenções
governamentais para investimentos), e (c)
reserva de lucros a realizar.

Adicionalmente, conforme previsto no Art. 25
do Estatuto Social da Companhia, a
Assembleia Geral resolverá sobre o destino
do saldo remanescente do lucro líquido do
exercício, o qual, por proposta da
administração, poderá ser
total
ou
parcialmente atribuído como: (i) dividendo
suplementar aos acionistas; (ii) parcela de
10%
(dez por cento) destinada à
constituição de uma reserva para expansão
das atividades sociais e reforço capital de
giro, que, quando existente, terá seu saldo
limitado a 30% (trinta por cento) do valor do
capital social; e
(iii) saldo que se transfere para o exercício
seguinte como retenção de lucros, quando
devidamente
justificado
pelos
administradores, para financiar plano de
investimento previsto em orçamentode
capital.

Adicionalmente, conforme previsto no Art. 25
do Estatuto Social da Companhia, a
Assembleia Geral resolverá sobre o destino
do saldo remanescente do lucro líquido do
exercício, o qual, por proposta da
administração, poderá ser
total
ou
parcialmente atribuído como: (i) dividendo
suplementar aos acionistas; (ii) parcela de
10%
(dez por cento) destinada à
constituição de uma reserva para expansão
das atividades sociais e reforço capital de
giro, que, quando existente, terá seu saldo
limitado a 30% (trinta por cento) do valor do
capital social; e
(iii) saldo que se transfere para o exercício
seguinte como retenção de lucros, quando
devidamente
justificado
pelos
administradores, para financiar plano de
investimento previsto em orçamentode
capital.

Adicionalmente, conforme previsto no Art. 25
do Estatuto Social da Companhia, a
Assembleia Geral resolverá sobre o destino
do saldo remanescente do lucro líquido do
exercício, o qual, por proposta da
administração, poderá ser
total
ou
parcialmente atribuído como: (i) dividendo
suplementar aos acionistas; (ii) parcela de
10% (dez por cento) destinada à
constituição de uma reserva para expansão
das atividades sociais e reforço capital de
giro, que, quando existente, terá seu saldo
limitado a 30% (trinta por cento) do valor do
capital social; e (iii) saldo que se transfere
para o exercício seguinte como retenção de
lucros, quando devidamente justificado
pelos administradores, para financiar plano
de investimento previsto em orçamentode
capital.

Não houve constituição de reserva de lucros Não houve constituição de reserva de lucros Não houve constituição de reserva de
no exercício social de 2020, uma vez que no exercício social de 2019, uma vez que lucros no exercício social de 2018, uma
a Companhia não apresentou lucro.
a Companhia não apresentou lucro.
vez que a Companhia não apresentou
lucro.
A Companhia pagará a seus acionistas, A Companhia pagará a seus acionistas, A Companhia pagará a seus acionistas,
respeitados
os
impedimentos
legais, respeitados
os
impedimentos
legais, respeitados
os
impedimentos
legais,
dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte
e cinco por cento) do lucro líquido anual do e cinco por cento) do lucro líquido anual do e cinco por cento) do lucro líquido anual do
exercício, ajustado de acordo com o Artigo exercício, ajustado de acordo com o Artigo exercício, ajustado de acordo com o Artigo
202 da Lei nº 6.404/76. O dividendo previsto 202 da Lei nº 6.404/76. O dividendo previsto 202 da Lei nº 6.404/76. O dividendo
neste Artigo não será obrigatório no exercício neste Artigo não será obrigatório no exercício previsto neste Artigo não será obrigatório no
social em que os órgãos da Administração social em que os órgãos da Administração exercício social em que os órgãos da
informarem à Assembleia Geral ser ele informarem à Assembleia Geral ser ele Administração informarem à Assembleia
incompatível com a situação financeira da incompatível com a situação financeira da Geral ser ele incompatível com a situação
Companhia (Artigo 26 – EstatutoSocial).
Companhia (Artigo 26 – EstatutoSocial).
financeira da Companhia (Artigo 26 –
EstatutoSocial).
Os dividendos serão pagos no prazo máximo de Os dividendos serão pagos no prazo máximo de
60 (sessenta) dias da data em que forem 60 (sessenta) dias da data em que forem Os dividendos serão pagos no prazo máximo de
declarados pela Assembleia Geral (Artigo 27 declarados pela Assembleia Geral (Artigo 27 60 (sessenta) dias da data em que forem
- Estatuto Social).
- Estatuto Social).
declarados pela Assembleia Geral (Artigo 27
- Estatuto Social).
A critério da Administração poderão ser A critério da Administração poderão ser A critério da Administração poderão ser
levantados, obedecendo as disposições levantados, obedecendo as disposições levantados, obedecendo as disposições
legais aplicáveis e o Regulamento do Novo legais aplicáveis e o Regulamento do Novo legais aplicáveis e o Regulamento do Novo
mercado da B3, balanços trimestrais ou mercado da B3, balanços trimestrais ou mercado da B3, balanços trimestrais ou
semestrais, dentro do exercício social e semestrais, dentro do exercício social e semestrais, dentro do exercício social e
distribuídos aos acionistas dividendos e distribuídos aos acionistas dividendos e distribuídos aos acionistas dividendos e
bonificações respectivas, aprovados pelo bonificações respectivas, aprovados pelo bonificações respectivas, aprovados pelo
Conselho de Administração, nos termos do Conselho de Administração, nos termos do Conselho de Administração, nos termos do
Estatuto Social, com eficácia condicionada à Estatuto Social, com eficácia condicionada à Estatuto Social, com eficácia condicionada à
aprovação da Assembleia Geral, nos termos do aprovação da Assembleia Geral, nos termos aprovação da Assembleia Geral, nos termos
do Estatuto Social.
Estatuto Social.
do Estatuto Social.
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c) Periodicidadedas
distribuições de
dividendos

Conforme mencionado acima, de acordo
com o artigo 13 (i) do nosso Estatuto
Social, o Conselho de Administração pode
deliberar com aprovação da Assembleia
Geral, sobre o pagamento de dividendos
com
base
em
balanço anual ou
intermediários.

Conforme mencionado acima, de acordo
com o artigo 13 (i) do nosso Estatuto
Social, o Conselho de Administração pode
deliberar com aprovação da Assembleia
Geral, sobre o pagamento de dividendos
com
base
em
balanço anual ou
intermediários.

Conforme mencionado acima, de acordo
com o artigo 13 (i) do nosso Estatuto Social,
o
Conselho de Administração pode
deliberar com aprovação da Assembleia
Geral, sobre o pagamento de dividendos
com base em
balanço
anual ou
intermediários.
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(Reais Unidade)

Últ. Inf. Contábil 31/12/2021

Exercício social 31/12/2020

Lucro líquido ajustado

Exercício social 31/12/2019

Exercício social 31/12/2018

0,00

0,00

0,00

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

0,000000

0,000000

0,000000

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

0,000000

0,000000

0,000000

Dividendo distribuído total

0,00

0,00

0,00

Lucro líquido retido

0,00

0,00

0,00

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Dividendo Obrigatório
Ordinária

0,00

0,00

0,00
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Não foram declarados dividendos ou juros sobre capital próprio à conta de lucros retidos ou reservas constituídas nos
últimos três exercícios sociais.
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Exercício Social

31/12/2020

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
4.230.304,00
0,00

Tipo de índice

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Índice de Endividamento 21,30170000
Outros índices 6,18690000

Índice de Endividamento Ajustado considera a Soma do
Passivo Circulante e Não Circulante / Patrimônio Líquido
Ajustado, sendo esse último o PL ajustado pela conta de
Ajustes de Avaliação Patrimonial, que representa toda a
avariação cambial sobre o Endividamento da Companhia,
que está represado nesta conta até o eventual vencimento
destes instrumentos, conforme nossa política de
contabilidade hedge. A Companhia apresenta o Patrimônio
Líquido Ajustado exclusivamente para fins de cálculo de
determinados covenants financeiros previstos em alguns
contratos de empréstimos da Companhia.
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Exercício social (31/12/2020)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Financiamento

Garantia Real

2.866.323,00

0,00

Empréstimo

Quirografárias

242.937,00

0,00

3.109.260,00

0,00

Total

Descrever outras
garantias ou privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

22.878,00

0,00

2.889.201,00

0,00

0,00

242.937,00

22.878,00

0,00

3.132.138,00

Observação
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Conforme divulgado no item 3.5., a Companhia não apurou Lucro Líquido nos 3 últimos exercícios (2018, 2019 e
2020), mas no exercício findo em 31 de dezembro de 2014, apurou Lucro Líquido de R$134,8 milhões e declarou
dividendos a distribuir no montante de R$24,2 milhões. Tendo em vista, o processo de readequação da estrutura
de capital em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas da Companhia, realizada em 28 de abril
de 2017, aprovou, por unanimidade, a renovação da postergação do pagamento dos dividendos declarados na
Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29 de abril de 2016. O pagamento de referidos dividendos foi realizado
em 2019, contemplando a atualização monetária com base no IGP-M, a partir de 24 de junho de 2016 até a efetiva
quitação.
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O investimento nos valores mobiliários de nossa emissão envolve a exposição a determinados riscos. Antes de
tomar qualquer decisão de investimento referente a qualquer valor mobiliário de nossa emissão, os potenciais
investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas neste Formulário de Referência, os
riscos mencionados abaixo e as nossas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas. Nossas
atividades, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios futuros poderão ser
afetados de maneira adversa por qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado dos valores
mobiliários de nossa emissão poderá diminuir em razão de qualquer desses e/ou de outros fatores de risco, hipóteses
em que os potenciais investidores poderão perder parte ou a totalidade de seu investimento nos valores mobiliários
de nossa emissão. Os riscos descritos abaixo são, na data deste Formulário de Referência, aqueles que nós
conhecemos e que acreditamos que podem nos afetar adversamente. Além disso, riscos adicionais não conhecidos
por nós atualmente ou que consideramos irrelevantes na data deste Formulário de Referência, também poderão nos
afetar adversamente.
A nossa Companhia opera na cadeia do cobre, transformando e refinando concentrado de cobre para produzir cobre
refinado, que resulta em produtos como cobre eletrolítico (cátodos), vergalhões e fios trefilados, além de produtos
semielaborados de cobre e suas ligas. Os principais riscos relacionados à nossa Companhia, inerentes ao negócio
de commodities metálicas, são apresentados a seguir, por ordem de relevância.
Para fins desta seção “4. Fatores de Risco”, exceto se expressamente indicado de maneira diversa ou se o contexto
assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema poderá causar ou ter, ou causará ou terá
“efeito adverso” ou “efeito negativo” para nós, ou expressões similares, significam que tal risco, incerteza ou
problema poderá ou poderia causar efeito adverso relevante nas nossas atividades, situação financeira, resultados
operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios futuros, bem como no preço de mercado dos valores mobiliários
de nossa emissão. Expressões similares incluídas nesta seção “4. Fatores de Risco” devem ser compreendidas
nesse contexto.
Ademais, não obstante a subdivisão desta seção “4. Fatores de Risco”, determinados fatores de risco que estejam
em
outro item deste Formulário de Referência podem também se aplicar a outros itens desta seção “4. Fatores de Risco”.
a.

Riscos relacionados à nossa Companhia.

a.1. Nosso negócio demanda investimentos substanciais, os quais nós poderemos não obter ou não obter
a custos/condições satisfatórias, o que pode afetar adversamente nossas operações. A companhia possui
alta necessidade de capital de giro e depende de linhas de crédito com instituições financeiras, mercado de
capitais ou prazo com fornecedores para a eficiência da sua operação.
Nossa estratégia de negócio é de crescimento orgânico via maximização da utilização de nossa capacidade
instalada. Isto significa que necessitaremos de investimentos constantes para, entre outros propósitos, administrar
ativos, adquirir novos equipamentos, efetuar a manutenção dos equipamentos existentes e cumprir a
regulamentação ambiental. Caso os recursos financeiros gerados internamente e as disponibilidades advindas de
instituições financeiras e do mercado de capitais não sejam suficientes para atender à nossa necessidade de recursos
poderemos vir a requerer créditos adicionais ou aumentar nosso capital. Contudo, tais créditos podem não estar
disponíveis ou, se disponíveis, poderão não ser disponibilizados em condições satisfatórias. Financiamentos futuros,
se disponíveis, poderão resultar em: (i) aumento do custo médio do nosso endividamento, (ii) maior alavancagem; (iii)
menor disponibilidade derecursos próprios para cumprir com os planos de maximização de nossa capacidade produtiva
e (iv) menor disponibilidade de recursos para o pagamento de proventos aos acionistas. Caso não sejamos capazes
de gerar ou obter recursos adicionais no futuro, poderemos ser forçados a reduzir ou postergar despesas ou
investimentos, a vender ativos, reestruturar ou refinanciar nossas dívidas.
Além disso, nossa capacidade de implementar nossa estratégia de negócio, em especial a ocupação de nossa
capacidade produtiva, também depende de nossa capacidade de geração de caixa operacional e manutenção de
uma estrutura de capital adequada ao negócio.
Cumpre salientar queonossomodelodenegóciorequerinvestimentos e financiamentos substanciais, os quais poderão
ser obtidos, por exemplo, por meio da captação de linhas de crédito bancário e/ou crédito de fornecedores. Em um
cenário de deterioração dos nossos indicadores financeiros e/ou no caso da diminuição da oferta de crédito,
influenciado pelas condições políticas, econômicas e de mercado do Brasil, a nossa capacidade em obter qualquer
financiamento futuro necessário para capital de giro, dispêndios de capital e/ou pagamentos de principal e juros sobre
o
endividamento é limitada, o que poderá resultar em reduções nos volumes de produção e na consequente degradação
do nosso desempenho econômico e, inclusive, eventual redução do nosso quadro de colaboradores.
Os mercados de crédito globais e no Brasil vem passando por uma significativa volatilidade. Esse fator e as contínuas
perturbações do mercado tiveram, e podem continuar a ter, um efeito adverso sobre nós, incluindo nossa capacidade
de refinanciar dívidas. Além disso, a contínua incerteza nos mercados de capital e de crédito pode impactar
negativamente nossa capacidade de acesso a financiamento adicional de curto e longo prazos, afetando
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negativamente nossa liquidez e situação financeira.
Com a limitação de contratação de crédito, podemos também não conseguir aprimorar a qualidade de nosso
endividamento e podemos aumentar o nosso custo de captação.
Conforme é possível depreender dos demonstrativos financeiros, a Companhia encerrou o exercício social findo em
31 de dezembro de 2020 com uma dívida líquida de R$3.141 mil, comparado com R$ 2.186mil em 31 de dezembro
de 2018, e R$ 1851 mil, em 31 de dezembro de 2018. Para mais informações sobre a dívida líquida da Companhia, ver
os itens 3.2 e 10.1 deste Formulário de Referência.
a.2. Estamos sujeitos a obrigações específicas e restrições à nossa capacidade de contrair dívidas
adicionais nos termos de alguns contratos financeiros.
Com a Reestruturação implementada, os instrumentos financeiros da Companhia negociados nos termos do Acordo
Global entraram em vigor, os quais exigem, dentre outras condições e obrigações, que a Companhia (i) cumpra com
o pagamento de juros acruados no prazo estabelecido no Acordo Global; (ii) mantenha-se enquadrada em
determinados covenants financeiros, tais como (a) índice de liquidez corrente, (b) limites mínimos de estoques e
recebíveis, (iii) restrições à captação de novos empréstimos e financiamentos, observadas as exceções tratadas no
Acordo Global, (iv) restrições à constituição de novos gravames sobre bens, ativos e direitos da Companhia,
observadas as exceções tratadas no Acordo Global, e (v) restrições à declaração de dividendos e juros sobre capital
próprio, além do mínimo legal.
Caso a Companhia não seja capaz de cumprir as obrigações (financeiras e não-financeiras), ou deixar de obedecer
às limitações estipuladas nos respectivos contratos, isso pode acarretar no vencimento antecipado de dívidas
existentes, na limitação do acesso da Companhia e de suas controladas a novas linhas de financiamento para
execução de seu plano de investimentos, bem como afetar adversamente os negócios e os resultados operacionais
da Companhia.
a.3. A Companhia pode não conseguir ter acesso a novos financiamentos a termos atrativos para
conseguir viabilizar suas necessidades de capital ou cumprir com suas obrigações financeiras.
O modelo de negócios da Companhia depende substancialmente de investimentos e financiamentos obtidos por
meio de captações de linhas de créditos bancários e financiamentos. A necessidade de recuperação e modernização
dos nossos parques industriais normalmente é suportada por recursos de terceiros, por meio de linhas especiais de
financiamento junto a instituições financeiras, bancos de fomento, bancos de desenvolvimento e FIDC’s (Fundos de
Investimento em Direitos Creditórios). Além disso, tem-se observado que o mercado global e as condições
econômicas têm sido, e é esperado que continuem a ser, tumultuados e voláteis.
Adicionalmente, o Acordo Global celebrado no âmbito da Reestruturação (conforme definidos no item 6.3 deste
Formulário de Referência) impõe limitação quanto aos valores que podem ser captados via empréstimos ou
financiamentos para investimento em CAPEX.
Ademais, a pandemia impactou significativamente o mercado financeiro, aumentando substancialmente o custo de
captação de recursos, e reduzindo as linhas de crédito. Em adição, como resultado de preocupações quanto à
estabilidade dos mercados financeiros em geral e à solvência de contrapartes, o custo de captação nos mercados
de crédito aumentou, uma vez que muitos credores aumentaram as taxas de juros, adotaram normas mais rigorosas
de empréstimos e reduziram seu volume, chegando a, em alguns casos, interromperem a oferta de financiamento
em termos comerciais razoáveis a tomadores.
Caso a Companhia não seja capaz de obter novos financiamentos ou de refinanciar suas dívidas quando necessário,
ou, ainda, se a disponibilidade de crédito se der somente em termos desfavoráveis à Companhia, pode se
tornar um desafio para a Companhia satisfazer suas necessidades de capital, cumprir suas obrigações financeiras
e/ou aproveitar, de outro modo, oportunidades de negócios. Tais resultados podem impactar adversamente a
Companhia, seus negócios e/ou seus resultados operacionais de forma relevante.
Para mais informações sobre os contratos de empréstimo e financiamento e os respectivos covenants (cláusulas
restritivas) e waivers (autorizações), veja o item 10.1(f) deste Formulário de Referência.
a.3. A Companhia pode não conseguir atender as cláusulas restritivas (covenants) de seus contratos de
empréstimos.
Com a Reestruturação já implementada, a Companhia está sujeita a determinados covenants financeiros com base
nas informações financeiras divulgadas trimestralmente, tais como (a) índice de liquidez corrente consubstanciado
no quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante igual ou superior a 1, 0x; (b) Dívida Líquida
pelo EBITDA Recorrente e Não Ajustado igual ou inferior a (i) -50,9x em 31/12/2017; (ii) 63,1x em 30/06/2018;
(iii) 16,6x em 31/12/2018; (iv) 14,6x em 30/06/2019; (v) 10,4x em 31/12/2019; (vi) 9,0x em 30/06/2020; (vii) 7,0x em
31/12/2020; (viii) 6,5x em 30/06/2021; (ix) 5,8x em 31/12/2021; (x) 5,8x em 30/06/2022; (xi) 5,2x em 31/12/2022; (xii)
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5,0x em 30/06/2023; (xiii) 4,3x em 31/12/2023; (xiv) 4,6x em 30/06/2024; e (xv) 3,9x em 31/12/2024; e (c) Limite
Mínimo de Estoques e Recebíveis a ser mantido livre de qualquer Gravame, da dívida total da Companhia, existente
nas datas de verificação, representada por determinados contratos e outros ACC’s/ACE’s sem garantias reais ou
fidejussórias contratadas pela Companhia a partir da data da assinatura do Acordo Global.
Para fins do item (b), o eventual descumprimento do índice financeiro decorrente do quociente da divisão da Dívida
Líquida pelo EBITDA Recorrente e Não Ajustado, em bases consolidadas, apurados em (x) 31 de dezembro de
2017, (y) 30 de junho de 2018, e (z) 31 de dezembro de 2018 não ensejaria o vencimento antecipado dos Contratos
Definitivos.
Dada a exceção do parágrafo anterior, caso a Companhia não seja capaz de (i) atender aos covenants estabelecidos
ou renegociados junto a esses credores e/ou (ii) renegociar os covenants financeiros estabelecidos com seus
credores, isso pode acarretar no vencimento antecipado de dívidas existentes, na limitação do acesso da Companhia
e de suas controladas a novas linhas de financiamento para execução de seu plano de investimentos, bem como
afetar adversamente os negócios e os resultados operacionais da Companhia.
Para mais informações sobre os contratos de empréstimo e financiamento e os respectivos covenants (cláusulas
restritivas) e waivers (autorizações), veja o item 10.1(f) deste Formulário de Referência.
a.4. A compra de nossos principais insumos de produção e a venda de nossos produtos é denominada em
dólares norte-americanos, o que pode impactar nossos resultados quando da volatilidade cambial.
A nossa moeda funcional é o Real, enquanto que nossos resultados operacionais e financeiros estão sujeitos ao
impacto da flutuação cambial, por estarmos expostos a moedas estrangeiras, em especial ao dólar norte
americano, devido a (i) parte relevante de nossas vendas ser realizada ou denominada em dólar; (ii) parte relevante
de nossos custos de matéria prima, em especial concentrado de cobre, sucata de cobre e cátodos ser em dólar ou
denominada em dólar; e
(iii) termos uma parcela significativa de ativos e passivos ligados ao dólar norte-americano, incluindo recebíveis, a
pagar, estoque e instrumentos financeiros. Tais situações podem impactar os resultados da Companhia sempre que
houver volatilidade cambial das moedas às quais a Companhia encontra-se exposta.
Além disso, a oscilação do câmbio pode causar impacto negativo sobre os resultados dos instrumentos derivativos,
utilizados pela nossa Companhia em conformidade com nossa estratégia de gestão de riscos, podendo impactar
negativamente inclusive os resultados, o pagamento de dividendos futuros e a percepção de risco da nossa
Companhia.
a.5. Nosso negócio é altamente dependente do nível de demanda por produtos de cobre e dos preços do
cobre, e podemos ser adversamente afetados pela diminuição da demanda por cobre e/ou pela volatilidade
do preço do cobre.
O cobre é uma commodity negociada internacionalmente, e seus preços são determinados pelas principais bolsas
de metais, incluindo a London Metal Exchange (“LME”). A demanda por produtos de cobre é altamente cíclica e é
afetada por fatores variados e complexos além do nosso controle, incluindo:
▪
▪
▪

Nível global de oferta e demanda e níveis de estoque;
Condições econômicas e geopolíticas globais;
Políticas governamentais;

▪
Nível de atividade e especulação no mercado de commodities;
▪
Preços e disponibilidade de produtos substitutos;
▪
Mudanças de tecnologia, incluindo mudanças resultantes da substituição de produtos tradicionalmente feitos de
cobre ou ligas de cobre por produtos feitos de outros materiais, como sintéticos recentemente desenvolvidos;
▪
Variações na demanda da China, que se tornou o maior consumidor de cobre refinado no mundo.
Os preços que cobramos de nossos clientes para nossos produtos de cobre são baseados na cotação do cobre na
LME adicionados de prêmios que variam de acordo com a forma, composição química, qualidade e especificações
do produto. Uma flutuação nos preços do cobre na LME e, portanto, nos preços dos nossos produtos, pode ter um
efeito adverso sobre nós, sobre o valor de nossos ativos e/ou sobre a nossa capacidade de pagar dívidas e fazer
frente a outras obrigações, podendo assim impactar os preços de negociação de nossos valores mobiliários.
Além disso, variações prolongadas nas cotações de mercado na LME sem contrapartida de ajuste no nível de TC/RC
(Treatment Charge/Refining Charge) que recebemos das mineradoras (fornecedoras de concentrado de cobre)
podem impactar negativamente a rentabilidade de nossas operações e nos levar a ter de rever nossos planos
operacionais, incluindo redução na produção, impedimento ou atraso de projetos de expansão, revisão de custos
operacionais e investimentos, o que, por sua vez, pode afetar negativamente nossos resultados.
a.6. Podemos não conseguir reduzir nossa alavancagem financeira, o que aumentaria nosso custo de
endividamento, afetando negativamente nossa condição financeira, capacidade de investimento ou
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resultados operacionais.
Historicamente, temos abordado as nossas necessidades de liquidez (incluindo os fundos necessários para fazer
frente a pagamentos de principal e juros, refinanciamento de dívida, capital de giro e investimentos) com fluxo de
caixa operacional, empréstimos, ofertas de dívida e venda de ativos. Os mercados de crédito globais têm, nos últimos
anos, sofrido uma volatilidade significativa de preços e liquidez, impactando os spreads e tornando os termos para
financiamentos menos atrativos e, em vários casos, resultando na indisponibilidade de certos tipos de financiamento.
O aumento da volatilidade do mercado e a falta de liquidez pode ter um efeito adverso sobre nós, inclusive sobre
nosso custo de ações e capacidade de refinanciar nossa dívida existente. Além disso, o aumento da incerteza nos
mercados de capitais e de crédito pode afetar negativamente nossa capacidade de acesso a financiamento de curto
e longo prazo.
a.7. Estamos envolvidos em vários processos judiciais que podem causar efeitos adversos para nossos
negócios, caso as decisões finais não nos sejam favoráveis.
Estamos envolvidos em diversos processos judiciais relacionados às nossas atividades, incluindo ações civis,
fiscais, trabalhistas, processos administrativos e ambientais.
Caso haja decisão desfavorável à Companhia em demanda que envolva quantia relevante e sobre a qual nós não
tenhamos constituído provisão, ou, ainda, no caso de as perdas estimadas resultarem em valores superiores às
provisões realizadas, os nossos negócios poderão ser afetados material e adversamente.
Além disso, nos termos da legislação brasileira, um contribuinte com a intenção de contestar determinado tributo em
juízo deve, normalmente, oferecer garantias no valor correspondente, a fim de suspender as arrecadações. Em
alguns casos relacionados a aplicação e/ou cobrança de determinados tributos, é possível que sejamos obrigados
a oferecer caução ou alguma forma de garantia ao juízo e, dependendo da natureza, do valor e/ou do escopo de tal
caução e/ou garantia, sua apresentação pode causar impacto significativo nos nossos negócios.
a.8. A produção de cobre e seus produtos está sujeita a riscos, tais como acidentes, que podem afetar
nossas operações e nos levar a incorrer em responsabilidades significativas, altos custos de reparo e/ou
perda de vendas, para os quais podemos não ter cobertura e limites de indenização de seguros adequados.
Nossas operações estão sujeitas a riscos, tais como incêndios, explosões, falhas mecânicas, falta de energia,
vazamentos descontrolados ou liberações de substâncias perigosas gerando contaminações no solo, água e ar, dentre
outros acidentes associados com a fabricação de materiais de cobre. Também estamos sujeitos a eventos que
podem causar danos ou destruições de nossas instalações produtivas, instalações de transportes, equipamentos
ou produtos embarcados, bem como resultar em danos pessoais ou morte, danos ambientais, desperdício de
recursos ou produtos intermediários, atrasos ou interrupções nas nossas atividades de produção ou transporte,
perdas monetárias, possíveis passivos legais, destruição de ativos fixos e equipamentos, dentre outros. Podemos
ser responsabilizados ainda por eventuais sinistros ocorridos, sendo obrigados a arcar com indenizações às vítimas,
o que pode acarretar efeitos adversos sobre os nossos negócios, condição financeira e resultados operacionais.
Além disso, se tivéssemos de suspender qualquer de nossas operações temporariamente, poderíamos perder
volume substancial de negócios para nossos concorrentes, o que também acarretaria efeitos adversos relevantes à
Companhia.
a.9. Os nossos processos de governança e compliance podem não conseguir evitar multas e outras
sanções regulatórias e danos à reputação.
Estamos inseridos em um ambiente global, sujeito a fiscalização frequente de maneira global. Nossos processos de
governança e compliance podem não ser suficientes para evitar futuras violações à lei e/ou aos padrões de
contabilidade e governança. Podemos estar sujeitos a casos de ações fraudulentas e desonestas por parte de
nossos colaboradores, fornecedores ou outros agentes. Se falharmos, ou deixarmos de cumprir com as leis
aplicáveis e outras normas, poderemos sofrer multas, entre outras sanções, perda de licenças operacionais e danos
à nossa reputação o que poderia nos afetar relevantemente e adversamente de várias formas, inclusive em relação
à nossa imagem e aos nossos resultados.
a.10. As limitações da infraestrutura logística podem afetar as compras de matérias primas e/ou as vendas
de produtos acabados.
Dependemos principalmente dos modais marítimo e rodoviário para o recebimento das matérias primas necessárias
para nosso processo produtivo e para entrega dos nossos produtos aos nossos clientes. A interrupção de qualquer
um destes serviços, independentemente do motivo que a tenha ocasionado, tais como, a título de exemplo, devido
a problemas meteorológicos, dificuldades mecânicas, desastres naturais, colisões, greves, tanto por nossos próprios
colaboradores ou por colaboradores de empresas contratadas, tais como operadores portuários ou de navios, bloqueios,
gargalos ou outros eventos, pode prejudicar nossa capacidade de receber os insumos necessários para a fabricação
de nossos produtos ou para entregar nossos produtos aos clientes, o que, por sua vez, determinaria efeitos adversos
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à Companhia. Qualquer interrupção nos serviços de transporte e logística pode nos afetar adversamente, pois poderá
implicar em menores níveis de produção, vendas e geração de receitas. Níveis mais baixos de embarque durante
longos períodos também podem fazer com que nossos clientes procurem outros fornecedores para atender à sua
demanda.
a.11. A Companhia pode não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio aos acionistas titulares
de suas ações.
O Estatuto Social da Companhia prevê a destinação de 25% do lucro líquido do exercício a título de dividendos
mínimos obrigatórios, após os ajustes necessários consoantes as determinações legais. Por deliberação do
Conselho de Administração, a Companhia pode pagar a seus acionistas juros sobre o capital próprio, os quais serão
imputados ao dividendo obrigatório. O resultado de determinado exercício pode ser utilizado para compensar
prejuízos acumulados em outros exercícios anteriores. A distribuição de dividendos pode ser afetada pela condição
financeira de curto prazo da Companhia e seu plano de investimentos, além naturalmente, dos resultados
operacionais ao longo dos períodos.
a.12. Podemos não conseguir implementar integralmente a nossa estratégia de negócios.
A Companhia não pode garantir que conseguirá implementar nossa estratégia de negócios, especialmente o aumento
da utilização de nossa capacidade produtiva instalada, depende principalmente da capacidade de geração
operacional de caixa e da manutenção da estrutura de capital adequada ao negócio, que permita a realização de
investimentos em nossas plantas para a execução de projetos de melhoria e manutenção nas nossas linhas de
produção.
a.13. Estamos sujeitos a disputas trabalhistas que podem nos afetar adversamente e podemos ser
responsabilizados pela terceirização de determinadas atividades.
A maioria de nossos colaboradores é representada por sindicatos e é coberta por acordos coletivos sujeitos a
renegociação periódica. Podemos não concluir com êxito as negociações trabalhistas em termos satisfatórios ou ter
outras disputas materiais com nossa força de trabalho. Disputas com nossos colaboradores podem resultar em
aumento significativo no custo de mão de obra ou em interrupções de trabalho ou distúrbios laborais que perturbem
nossasoperações.
Além disso, contratamos algumas empresas para terceirização de tarefas e serviços específicos. No caso da
empresa terceirizada deixar de cumprir os requisitos das leis trabalhistas e regulamentos aplicáveis, podemos ser
solidariamente responsabilizados pelas obrigações das empresas terceirizadas e, portanto, sermos também
multados e/ou condenados a efetuar o pagamento das multas aplicadas pelas autoridades competentes.
Todos os fatores de risco previstos neste item podem afetar relevantemente e adversamente a Companhia.
a.14. As ações emitidas pela Paranapanema estão sujeitas a riscos do mercado em que são negociadas.
Nossas ações podem não ter liquidez significativa no mercado em que são negociadas podendo sofrer volatilidade
acima da média de mercado.
Em caso de prejuízo no encerramento de exercício, todos os acionistas titulares das nossas ações poderão não
receber dividendos ou juros sobre o capital próprio.
Também poderemos vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissão de valores mobiliários, o que poderá
resultar em diluição da participação dos acionistas no capital social, no caso de não acompanharem a subscrição.
a.15. A relativa volatilidade e falta de liquidez dos valores mobiliários de companhias brasileiras poderá
limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender os valores mobiliários de emissão da
Companhia no momento e pelo preço desejado.
Investir em valores mobiliários de companhias de mercados emergentes, tais como o Brasil, envolve um risco maior
do que investir em valores mobiliários de companhias de países mais desenvolvidos, e tais investimentos são
geralmente considerados especulativos por natureza. Investimentos no Brasil, tais como os investimentos nos
valores mobiliários de emissão da Companhia, estão sujeitos a riscos econômicos e políticos, que incluem, entre
outros: (i) mudanças nos cenários regulatório, tributário, econômico e político que podem afetar a capacidade de os
investidores receberem pagamentos, no todo ou em parte, relativos aos seus investimentos; e (ii) restrições aos
investimentos estrangeiros e ao repatriamento do capital investido. Os mercados brasileiros de capitais são
substancialmente menores, menos líquidos, mais concentrados e mais voláteis do que os principais mercados de
capitais norte- americanos e europeus, e não são tão rigorosamente regulamentados e supervisionados quanto
esses mercados. A falta de liquidez relativa e capitalização de mercado menor dos mercados acionários brasileiros
podem limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender seus valores mobiliários pelo preço e no
momento em que desejarem.
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a.16. Somos titulares de benefício fiscal, cuja suspensão, decurso do prazo de vigência, cancelamento ou
não renovação podem afetar adversamente os nossos resultados
Nos beneficiamos do incentivo fiscal do Programa de Desenvolvimento Industrial e de Integração Econômica do
Estado da Bahia (“Desenvolve”). Este benefício se aplica apenas para as vendas no mercado interno. A necessidade
de concentrarmos nossas vendas no mercado externo por conta de redução de demanda do mercado interno
impacta substancialmente os resultados deste benefício.
Não podemos assegurar que o incentivo fiscal do qual somos atualmente beneficiários será mantido, renovado ou,
ainda, que conseguiremos obter novos benefícios fiscais em condições favoráveis. Caso tal benefício não seja
renovado, isso poderá ter um efeito adverso relevante nos nossos resultados.
a.17. Os procedimentos, políticas e programa de compliance estabelecidos pela Companhia podem não ser
suficientes para afastar infrações às leis e normas existentes relacionadas ao combate à corrupção.
A Companhia está sujeita ao cumprimento da legislação nacional relacionada ao combate à corrupção nas jurisdições
em que atua como emissora de títulos e valores mobiliários. Em particular, a Companhia está sujeita ao
cumprimento, no Brasil, da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. A Companhia possui procedimentos internos
concebidos para garantir o cumprimento dessas legislações, no entanto não é possível assegurar que tais
políticas e procedimentos serão suficientes ou que funcionários, conselheiros, diretores, sócios, representantes ou
prestadores de serviço da Companhia não adotaram ou não adotarão algum tipo de ação em violação a tais políticas e
procedimentos que possa gerar, em última instância, responsabilidade para eles ou para a Companhia. Violações às
legislações voltadas ao combate à corrupção podem ocasionar penalidades financeiras, danos à reputação, ou
outras consequências legais que podem afetar negativamente as atividades da Companhia, os resultados de suas
operações ou sua condição financeira.
b.

Riscos relacionadosao nosso controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle.

Não existem riscos relacionados a controladores ou grupo de controle, uma vez que nosso capital é pulverizado,
não existindo nenhum acionista controlador tampouco Acordo de Acionistas ou Grupo de Controle, direto ou indireto.
c.

Riscos relacionados aos nossos acionistas.

c.1. Não temos acionista controlador ou grupo de controle, o que poderá nos deixar suscetíveis a alianças
entre acionistas, conflitos entre acionistas e outros eventos decorrentes da ausência de um acionista
controlador ou grupo de controle que pode ocasionar em mudanças em nossa composição e estratégia.
Não temos acionista controlador ou grupo de controle. Entretanto, pode ser que se formem alianças ou acordos
entre os acionistas, o que poderia ter o mesmo efeito de um grupo de controle. Caso surja um grupo de controle e
este passe a deter o poder decisório, poderíamos sofrer mudanças repentinas e inesperadas das nossas políticas
corporativas e estratégias, inclusive através da substituição dos nossos administradores. A ausência de um grupo
de controle poderá dificultar certos processos de tomada de decisão, pois poderá não ser atingido o quórum mínimo
exigido por lei para determinadas deliberações. Dada à pulverização acionária, o comparecimento dos acionistas
às assembleias abaixo do quórum mínimo exigido pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das Sociedades por Ações”), inviabiliza a votação e a deliberação das matérias, requerendo novas
convocações em segunda e terceira chamadas. Além disso, qualquer mudança repentina ou inesperada em nossa
equipe de administradores, em nossa política empresarial ou direcionamento estratégico, tentativa de aquisição de
controle ou qualquer disputa entre acionistas concernentes aos seus respectivos direitos podem afetar
adversamente nossos negócioseresultadosoperacionais.
c.2. Riscos relacionados à situação econômico-financeira de um acionista podem causar efeitos adversos
no preço da ação nomercado.
Muito embora não possuamos acionista controlador ou grupo de controle, sendo caracterizados como controle
pulverizado, alguns acionistas detêm participação acionária relevante no nosso capital. A eventual deterioração da
situação econômico-financeira de algum destes acionistas pode acarretar necessidade de desinvestimento de
alguns de seus ativos, inclusive de nossas ações, impactando adversamente a cotação destas.
c.3. A Companhia pode precisar de recursos adicionais no futuro, os quais podem ser obtidos por meio de
aumentos de seu capital social; tais aumentos de capital social podem diluir a participação dos investidores
no capital social da Companhia.
A captação de recursos adicionais por meio da venda de ações e da emissão de ações ou de títulos conversíveis
em ações, essa que poderá, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, ser feita com exclusão do direito de
preferência dos acionistas da Companhia, inclusive dos investidores em ações de sua emissão, e poderá, portanto,
diluir a participação acionária de tais investidores em ações de emissão da Companhia.
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d.

Riscos relacionados às nossas controladas e coligadas.

As nossas controladas e coligadas estão sujeitas, além dos riscos relacionados a nós, ao seguinte fator de risco:
d.1. A logística de distribuição e armazenamento dos nossos produtos e matéria-prima é parcialmente
realizada por meio de nossa controlada CDPC – Centro de Distribuição de Produtos de Cobre Ltda..
Qualquer interrupção nos serviços de transporte e logística pode afetar adversamente o CDPC, pois poderá implicar
em menores níveis de distribuição, vendas e geração de receitas. Além disso, nosso CDPC está sujeito à ocorrência
de sinistros que, mesmo que indenizáveis, podem comprometer suas operações e, consequentemente, impactar
diretamente nossas operações, ainda que as movimentações via CDPC tenham sido reduzidas em 2020.
e.

Riscos relacionados a nossosfornecedores.

e.1. A interrupção no recebimento de matérias primas como concentrado de cobre, cátodo e/ou sucata,
poderá causar efeitos adversos às nossas operações e aos nossos resultados.
Dependemos integralmente de fornecimento de concentrado de cobre por fornecedores locais e internacionais. Tal
fornecimento é majoritariamente regulado por contratos de longo prazo. Interrupções no fornecimento de cobre
poderão ocorrer caso ocorram os seguintes eventos: (i) um acidente ou incidente relevante nas minas dos
fornecedores e/ou nas suas plantas processadoras de minério; (ii) problemas relacionados ao transporte das
matérias primas; e/ou
(iii) irregularidade ambiental das minas ou descumprimento de condicionantes técnicas exigidas pelos órgãos
ambientais, acarretando em potencial suspensão das operações; e/ou (iv) qualquer outro fator de caso fortuito ou
força maior. A impossibilidade de obtermos matérias primas de forma a mantermos a produção constante, devido a
não manutenção das atuais relações com fornecedores de matérias primas, à renegociação de contratos devido aos
fatores acima, ou por qualquer outra razão, poderá causar efeito adverso às nossas atividades.
O fornecimento de matérias primas para a produção de barras, perfis, laminados, arames, tubos e conexões está
sujeito ao recebimento de matéria prima, o cátodo (cobre eletrolítico), fornecido pela planta da Bahia ou importado e/ou
a sucata que vem dos clientes para transformação em produtos finais ou que compramos no mercado nacional ou
importamos. Existe um risco inerente à atividade de produção de semielaborados de interrupção do fornecimento de
cátodos se a planta da Bahia sofrer algum tipo de interrupção na produção ou se os clientes que fornecem cobre
reciclado (sucata) para a transformação sofrerem com algum tipo de retração para o consumo de seus produtos e
tiverem que reduzir produção e/ou estoques.
e.2. As nossas operações podem ser afetadas pela escassez, falta e/ou aumento de preços de energia, água
e combustível.
A Companhia tem um contrato de fornecimento de energia elétrica com a Companhia Hidroelétrica do São Francisco
(CHESF) que corresponde a 70% do consumo médio da unidade de Dias d´Ávila (BA) até fevereiro de 2037, esse
contrato é considerado fundamental à segurança energética de longo prazo da planta de Dias d’Ávila e à perenização
das atividades de processamento, refino e transformação de cobre eletrolítico.
Diversos processos produtivos demandam uma quantidade substancial de eletricidade e água, e a escassez, a falta
e/ou o aumento nos preços desses insumos podem afetar adversamente os resultados de nossas operações. Os
preços da eletricidade e da água podem estar sujeitos a diversas alterações devidas, entre outras coisas, às leis,
regulamentos, aumentos dos impostos ou das tarifas ou, ainda, alterações dos níveis de preços praticados pelas
concessionárias responsáveis pelo fornecimento desses insumos. Em menor medida nossas operações também
dependem de fontes de combustível, particularmente petróleo e gás, cujo preço é quase impossível de prever. Se
não formos capazes de repassar aos nossos clientes aumentos no preço da eletricidade, água ou combustível,
podemosser adversamente impactados.
e.3. Podemos enfrentar escassez de equipamentos, serviços e pessoal qualificado.
Estamos sujeitos a escassez no fornecimento de equipamentos e peças de reposição, e disponibilidade de
prestadores de serviços e pessoal qualificado durante períodos de alta demanda e intenso desenvolvimento de
projetos concorrentes. Poderemos enfrentar períodos mais longos para o fornecimento de equipamentos, bem como
problemas com a qualidade dos serviços de engenharia, construção e manutenção contratados. Competimos com
outras empresas em relação à contratação de profissionais com experiências relevantes, técnicas e no setor, e
podemos não estar aptos a atrair e/ou reter tais pessoas. Escassez de equipamentos, serviços e/ou pessoal
qualificado em períodos de pico podem causar um impacto negativo em nossas operações, resultando em maiores
custos com investimentos e estoques, interrupções na produção, atrasos no projeto e possível redução na produção
e geração de receita.
e.4. Problemas na manutenção, troca, instalação de sistemas, equipamentos, máquinas, ferramentas
podem impactar no volume e qualidade da produção, podendo até mesmo resultar na paralisação parcial de
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nossas atividades, impactando adversamente nos nossos resultados.
Os processos de produção de cobre e produtos de cobre dependem de alguns equipamentos cruciais, além de
logística interna e canais de distribuição, tais como rodovias e portos. Problemas na manutenção, troca, instalação
de sistemas, equipamentos, máquinas, ou ferramentas podem acarretar em interrupções nos nossos processos de
produção, em nossa logística interna, ou em nossos canais de distribuição, podendo nos afetar significativa e
adversamente.
e.5. A rescisão de determinados contratos de fornecimento de matéria prima ou de venda dos produtos de
nossas plantas poderá afetar adversamente nossas operações.
Caso algum de nossos maiores fornecedores rescinda um contrato de fornecimento ou se torne inadimplente,
poderemos sofrer resultados desfavoráveis e adversos a nossas receitas.
Caso algum de nossos maiores consumidores de ácido sulfúrico rescinda um contrato de fornecimento ou se torne
inadimplente, podemosbuscar alternativas devendacomresultadosdesfavoráveis.
e.6. Podemos ser afetados pela falta de fornecimento ou aumento de preços de matérias primas devidos
aos custos de extração e transporte.
Não possuímos fonte própria de matéria prima e estamos sujeitos ao fornecimento através de mineradoras e
fornecedores de sucata. Podemos ser afetados negativamente pela falta de fornecimento ou aumento dos preços
de certas matérias primas essenciais para a produção de determinados produtos.
O concentrado de cobre e a sucata de cobre são nossas principais matérias primas na produção de cobre refinado,
sendo que o fornecimento de concentrado de cobre em sua maioria é proveniente de fornecedores externos. Além
disso, ocasionalmente poderemos comprar cátodos a prazo de fornecedores externos se virmos a crer que as
condições são favoráveis à nossa estratégia denegócios.
Nossas matérias primas, principalmente o concentrado de cobre e sucata, são normalmente fornecidas com base
em acordos de fornecimento de longo prazo. Se o fornecimento de insumos que compramos de terceiros for
descontinuado, atrasado ou interrompido por qualquer motivo, podemos não ser capazes de produzir determinados
tipos de produtos de cobre em tempo hábil, em quantidades suficientesou em condições aceitáveis, oque pode nos afetar
negativamente de váriasmaneiras.
O preço do concentrado de cobre é geralmente baseado no preço spot da LME (cátodos) descontadas as taxas de
tratamento e refino (TC/RC), negociadas com nossos fornecedores com base no benchmark anual. Em caso de
escassez de concentrado de cobre no mercado mundial, os TC/RC podem cair a níveis que não permitam a
Paranapanema cobrir seus custos de transformação, impactando severamente suas margens.
Finalmente, as matérias primas que compramos de terceiros podem estar sujeitas a aumentos de preços devido a
vários outros fatores, incluindo as flutuações de preços de commodities (principalmente os preços spot do cobre na
LME), às taxas de inflação, às flutuações cambiais, escassez ou aumento de impostos de importação. Se os preços
de matérias primas aumentarem ou suas ofertas reduzirem, nosso negócio, nossa situação financeira e nossos
resultados operacionais poderão ser prejudicados se não formos capazes de repassar aos nossos clientes o
aumento do preço das matérias primas ou substituir o fornecedor em tempo hábil.
e.7. Flutuações nos custos de transporte podem prejudicar nossa capacidade de fornecer produtos aos
nossos clientes.
Os custos de transporte representam uma parcela significativa nos custos de distribuição de nossos produtos. Dessa
forma, os custos de transporte são um fator crítico na decisão de compra dos nossos clientes. Os custos de
transporte englobam pagamentos a transportadores terceiros e despesas acessórias relacionadas com a segurança
do transporte. A Companhia pode não ser capaz de repassar integralmente estes aumentos sem reduzir nossa
competitividade, em especial frente aos concorrentes cujas instalações estão geograficamente mais próximas dos
clientes. Ademais, a reduções significativas nos custos de transporte podem resultar em aumento da concorrência
internacional.
f.

Riscos relacionados aos nossosclientes

f.1.

Estamos sujeitos a riscos usualmente ligados à concessão de crédito.

No curso normal da operação comercial de venda, a concessão de prazo de pagamento aos clientes, baseia-se em
análise de crédito conforme Norma e Procedimento publicado e aprovado pela Administração da Companhia,
considerando não somente dados financeiros e de resultado como de relacionamento, referências comerciais e
restritivas. A Companhia não pode garantir que o acompanhamento diário da performance da carteira, inclusive
diante de indicadores mensais, comparados com momento de mercado, demanda e liquidez de crédito, bem como
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o direcionamento de estratégia da Companhia possam garantir que os resultadosnão sejam afetados.
Caso ocorra uma taxa de inadimplência maior do que a estimada, se o custo deste crédito aumentar, ou se houver
redução de liquidez e de disponibilidade de crédito no mercado, prejudicando o financiamento a clientes, os nossos
resultados podem ser afetados.
f.2. A recuperação judicial, a falência ou a perda de alguns de nossos clientes pode causar impacto adverso
significativo.
Uma parcela significativa de nossas receitas vem de um número limitado de clientes. Geralmente mantemos
contratos de fornecimento de curto prazo, anualmente renováveis, com termo de revisão de preços em base anual.
A deterioração das condições do mercado brasileiro gera risco acentuado de perda de clientes no mercado interno.
Os preços do cátodo são normalmente determinados com referência ao preço do cobre na LME (ou seja, o preço
de mercado de concentrado de cobre), adicionado de um prêmio para os custos de transformação para tratar e
refinar a matéria prima (TC/RC). Os preços de nossos produtos de cobre também são determinados com referência
ao preço do cobre na LME, mas geralmente têm margens maiores, dependendo do tipo de produto. No caso de não
fecharmos acordo sobre o preço para o próximo ano de contrato, nossos clientes podem comprar os respectivos
produtos de outro fornecedor. Não há garantias de que nossos contratos com nossos principais clientes serão
renovados ou prorrogados, se serão em condições favoráveis para nós, que estes contratos não serão encerrados
antecipadamente ou que continuaremos a obter receitas equivalentes de nossosprincipais clientes no futuro.
Qualquer alteração na demanda por parte de um ou mais dos nossos principais clientes, atrasos de pagamento,
dificuldade em chegar a um acordo de preços para um determinado ano, ou até mesmo a recuperação judicial,
falência ou perda de qualquer um desses clientes, pode ter um efeito adverso significativo para nossa Companhia.
f.3. Se nossos clientes ganharem processos contra nós por defeitos de nossos produtos, nossos
resultados operacionais podem ser impactados e nossa reputação pode ser prejudicada.
Estamos sujeitos a processos e outras reivindicações no caso do uso de qualquer um dos nossos produtos resultar
em danos pessoais, materiais ou perdas. O mau funcionamento de alguns de nossos produtos pode resultar em
danos significativos a propriedades, perdas, danos pessoais e até mesmo morte. Os custos e recursos necessários
para nos defender deste tipo de processo podem ser substanciais. Caso a nossa Companhia seja considerada
culpada, podemos ser responsabilizados pelo pagamento de alguns ou de todos os danos e prejuízos. Além disso,
a publicidade em torno desse tipo de processo pode prejudicar a nossa reputação, independentemente de tais
alegações serem verdadeiras ou não.
g.

Riscos relacionados aos setores da economia nos quais atuamos

g.1. A variação nas TC’s/RC’s (Treatment Charge/Refining Charge), prêmios sobre a cotação da LME e
prêmios de transformação poderão afetar o nosso resultado.
Os resultados de nossas operações são sensíveis à natureza cíclica e flutuações (a) das taxas de tratamento e
refino (TC/RC) cobrados pela fundição do concentrado de cobre em ânodo, bem como pelo refino de cobre (cobre
com 99,99% de pureza), para transformação em cátodos; (b) dos prêmios sobre a cotação da LME na venda de
nossos cátodos; e (c) dos prêmios sobre a transformação de cátodos em produtos de cobre, tais como barras e
laminados de cobre.
As TCs/RCs são negociadas anualmente com nossos fornecedores e são afetadas por inúmeros fatores, fora do
nosso controle, tais como: nível de oferta e demanda no mercado de uma grande variedade de produtos (ex.: concentrado
de cobre, cátodo de cobre e outros produtos de cobre), a força relativa de certas moedas como o euro e o dólar
norte americano, taxas de juros, crises políticas e/ou econômicas globais e/ou regionais.
g.2. Crises globais e domésticas, desacelerações econômicas subsequentes podem afetar adversamente a
demanda global e doméstica. Em consequência, as nossas condições financeiras e os nossos resultados
operacionais podem ser afetadosnegativamente.
Historicamente, a indústria do cobre tem se mostrado altamente cíclica e muito afetada pelas condições econômicas
em geral, tais como a capacidade de produção mundial e as flutuações nas importações/exportações de cobre e
respectivas tarifas aduaneiras. A retração econômica e as turbulências da economia global podem impactar
negativamente os mercados consumidores, afetando o ambiente de negócios quanto à redução nos preços
internacionais das commodities metálicas; queda dos volumes internacionais de cátodo negociados; e crises
específicas nos setores consumidores.
Uma crise global e/ou doméstica pode resultar em uma queda nas nossas vendas e rentabilidade.
g.3. As condições políticas e econômicas e as políticas governamentais para a economia e outras áreas no
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Brasil podem afetar negativamente a demanda por nossos produtos, bem como nossa receita líquida e
desempenho financeiro geral.
Nossos resultados operacionais e condições financeiras podem ser afetados negativamente pelos seguintes fatores
e pelas consequentes reações do governo aos mesmos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Intervenções no mercado de câmbio;
Taxas de juros;
Inflação;
Políticas tributárias;
Escassez ou custos superiores de energia elétrica;
Liquidez dos mercados internos e estrangeiros de crédito e decapital;
Outros desdobramentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos no Brasil ou que o afetem.

g.4. Protecionismo governamental, incluindo políticas e incentivos fiscais, regras antidumping, direitos
compensatórios e medidas de salvaguarda poderão afetar adversamente os nossos negócios.
As medidas protecionistas adotadas pelos governos de alguns dos principais mercados de produtos metalúrgicos,
como por exemplo, o de cobre refinado e de semielaborados de cobre e suas ligas, poderão afetar adversamente
nossas exportações. Em resposta ao aumento na produção e na exportação de cobre refinado em diversos países,
regras antidumping, direitos compensatórios, impostos e outras medidas de proteção podem ser impostas pelos
países que representam alguns dos principais mercados para a exportação de nossos produtos. Essas medidas
poderão provocar um desequilíbrio no mercado de metalurgia de cobre internacional, o que poderia afetar
adversamente nossa exportação, e, consequentemente, nossa situação financeira e os resultados de nossas
operações.
Além disso, a adoção de políticas e/ou a concessão de incentivos fiscais a certas indústrias podem impactar
negativamente a competitividade de nossos preços.
g.5. Nosso ramo de atividade é altamente competitivo e informal, e mudanças no cenário competitivo
poderiam reduzir as nossas receitas, margens de lucro e fluxo de caixa para mantermos a competitividade.
A competição da indústria metalúrgica com relação a cobre primário e a semielaborados de cobre no mercado
doméstico e internacional é intensa, situação que deve se manter no futuro. Temos concorrentes para cada um dos
nossos produtos e em todos os mercados geográficos em que atuamos, situação que esperamos ser mantida no
futuro, e o poder de precificação é um fator chave no mercado. Dessa forma, nossas perspectivas de negócio
dependem de nossa capacidade de manter uma estrutura de preços competitiva, bem como de nossa capacidade
de responder às novas necessidades dos clientes, antecipar e responder às mudanças tecnológicas e desenvolver
relacionamentos próximos e competitivos com os nossos clientes e fornecedores. Se não formos capazes de
atender esses quesitos, ou se nosso nível de rentabilidade for reduzido por conta da competição de preços,
nossos negócios e resultados podem ser adversamente afetados.
g.6. Alterações na legislação ou na regulamentação governamental podem afetar as nossas atividades de
metalurgia de cobre, e podem aumentar nossos custos operacionais, restringir nossas operações e/ou
resultar em atrasos operacionais.
Nossas operações de metalurgia de cobre estão sujeitas a leis e regulamentos que disciplinam, dentre outras
matérias, a produção, exportação, impostos, normas gerais de trabalho bem como saúde e segurança do
trabalhador, remoção de lixo, proteção do meio ambiente, lixos tóxicos, e proteção de espécies em extinção e outros
assuntos.
Assim, eventuais mudanças nas leis, regulamentos, acordos aplicáveis, ou alterações no exercício ou na
interpretação dessas leis, regulamentos e acordos poderão resultar no aumento de exigências legais ou nos termos
das licenças e acordo existentes aplicáveis a nós ou a nossas atividades, o que poderá ter um impacto adverso relevante
sobre os nossos projetos de desenvolvimento planejado, propriedades, resultados das operações, situação financeira
e/ou nossas perspectivas.
O descumprimento de leis, regulamentos e acordos aplicáveis poderá resultar na interrupção ou mesmo término das
operações de metalurgia ou ainda em multas significativas, penalidades ou outros passivos que poderão ter um
efeito adverso relevante sobre nossos negócios, propriedades, resultados das operações, situação financeira e/ou
nossas perspectivas.
g.7. O advento de novas tecnologias ou o aumento do preço de nossos produtos pode levar à substituição
destes por outros mais modernos ou mais acessíveis, e assim restringir nossas operações e afetar nossos
resultados.
Além da nossa concorrência direta, dependendo das aplicações de nossos produtos, também se configuram como
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nossos competidores, indústrias de produtos substitutos, tais como plástico, alumínio, compostos de grafite,
cerâmica, vidro, madeira e concreto, os quais podem vir a ser utilizados como produtos substitutos aos nossos.
Uma mudança tecnológica resultando na substituição do cobre por outro material em todas ou em parte de suas
atuais aplicações poderia ter um impacto negativo nas nossas atividades e condições financeiras, e nos resultados
das nossas operações.
Além de competir com outros produtores de produtos de cobre, também competimos indiretamente com produtores
de substitutos de alguns de nossos produtos, como plástico e alumínio. Qualquer mudança tecnológica resultando
na substituição do cobre por outros materiais, no todo ou em parte de suas aplicações atuais, pode ter um impacto
adverso sobrenós.
g.8. Acontecimentos e percepção de riscos em outros países, tanto desenvolvidos como de economia
emergente, podem influenciar o preço de mercado dos valores mobiliários brasileiros, inclusive das ações
de nossa emissão.
O valor de mercado de valores mobiliários de companhias brasileiras é influenciado, em diferentes escalas, pelas
condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo outros países da América Latina e outros países
de economia emergente. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito
adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliários de emissores brasileiros. Crises em outros países de
economia emergente podem reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários dos emissores brasileiros,
inclusive os valores mobiliários de nossa emissão. Isso poderia prejudicar o preço de mercado das nossas ações,
além de dificultar o acesso ao mercado de capitais e ao financiamento das operações no futuro em termos aceitáveis,
ou sob quaisquer condições.
A economia brasileira também é afetada por condições econômicas e de mercado internacionais de modo geral,
especialmente condições econômicas e de mercado dos Estados Unidos. Os preços das ações negociadas na B3,
por exemplo, historicamente foram sensíveis a flutuações das taxas de juros dos Estados Unidos, bem como às
variações dos principais índices de ações norte-americanos. Ainda, reduções na oferta de crédito e a deterioração
das condições econômicas em outros países, incluindo a crise financeira que afeta alguns países da União Europeia,
podem prejudicar os preços de mercado dos valores mobiliários brasileiros.
g.9. A inflação e as ações do governo para combatê-la podem contribuir significativamente para a incerteza
econômica no Brasil e afetar negativamente os nossos negócios.
O Brasil já passou por períodos de alta inflação no passado. Desde 2018, a economia brasileira vem enfrentando
momentos de instabilidade, a taxa de inflação alcançou 3,75% em 2018, aumentando para 4,31% em 2019 e
fechando 2020 em 4,52% medida pelo IPCA. Se o Brasil sofrer altos níveis de inflação novamente, poderá haver
desaceleração da taxa de crescimento econômico do país, o que levaria a uma menor demanda pelos nossos
produtos no Brasil. Provavelmente, a inflação também aumentaria alguns dos nossos custos e despesas que talvez
não possam ser repassados aos clientes, levando à redução de margens de lucro e receita líquida.
Além disso, a alta inflação geralmente conduz a taxas de juros internas mais altas, o que poderia levar ao aumento
do custo da nossa dívida expressa em reais. A inflação também pode prejudicar o acesso a mercados de capitais,
o que poderia impactar negativamente a nossa capacidade de refinanciar nossas dívidas. Pressões inflacionárias
também podem levar à adoção de políticas governamentais de combate à inflação, com possíveis impactos adversos
para os nossos negócios.
g.10. Nossas operações estão sujeitas a riscos e perigos inerentes ao setor de metalurgia de cobre e suas
ligas.
Nossas operações estão sujeitas a todos os perigos e riscos inerentes à operação de refino de cobre (smelters) e
de semielaborados de cobre e suas ligas; à utilização de recursos naturais, bem como a operações industriais de
modo geral, que podem levar a interrupções em nossas operações, danos às pessoas ou às nossas propriedades e
possíveis danos ambientais. Esses perigos e riscos incluem, mas não estão limitados a:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Riscos ambientais;
Escassez ou custos superiores de energia;
Acidentes Industriais;
Perdadefornecedores;
Custos comtransporte;
Riscos associados à variação cambial;
Disputas trabalhistas e greves portuárias;
Condições operacionais desfavoráveis; e
Outros casos fortuitos ou eventos de força maior.

A materialização de qualquer um desses riscos e perigos poderá afetar as nossas operações de metalurgia de cobre,
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podendo resultar em (i) atrasos ou interrupção do desenvolvimento e produção de nossos produtos, (ii) danos ou
destruição de propriedades ou instalações, (iii) danos pessoais, morte ou nossa responsabilização legal.
Todos esses perigos e riscos poderão gerar um efeito relevante e adverso sobre a nossa situação financeira,
resultados de nossas operações e fluxo de caixa.
g.11. Cobre, ouro, prata e os metais utilizados nas ligas de cobre (zinco e estanho) são comercializados
ativamente em bolsas de metais mundiais e seus preços estão sujeitos a flutuações significativas.
Os preços cobrados de cobre e dos demais metais utilizados nas ligas (zinco e estanho) estão baseados em preços
informados para esses metais em bolsas de mercadorias, tais como a LME e a Commodities Exchange (“COMEX”).
Os preços dos nossos produtos e receita para esses produtos são, consequentemente, voláteis. Os preços globais
dos metais estão sujeitos a flutuações significativas e são afetados por muitos fatores, incluindo as condições
macroeconômicas e políticas globais efetivas e esperadas, os níveis de oferta e demanda, a disponibilidade e custo
de substitutos, os níveis de estoque mantidos por produtores e bolsas, os investimentos por fundos de commodities,
e as ações dos participantes nos mercadosde commodities.
Além disso, as nossas atividades de metalurgia do cobre estão sujeitas aos efeitos das variações das cotações do
cobre sobre nosso capital de giro, ou seja, da variação na cotação que ocorre entre o momento de compra de matéria
prima à formação dos estoques e a venda de nossos produtos, o que pode afetar negativamente nossas receitas.
h.

Riscos relacionados à regulação dos setores em que atuamos

h.1. Nossas operações estão sujeitas a leis, normas e regulamentos complexos e em evolução, e a
conformidade com estas leis, normas e regulamentos envolve custos significativos.
Nossas operações estão sujeitas a diversas leis, normas e regulamentos municipais, estaduais e federais. O
cumprimento dessas leis, normas e regulamentos impõe encargos e cumprimento de padrões ambientais que podem
causar atrasos na obtenção de autorizações, licenças e aprovações governamentais. Além disso, os custos
incorridos no cumprimento de tais leis e regulamentos, bem como as políticas voluntárias e programas de
conformidade, são significativos e continuarão a ser no futuro. Finalmente, a evolução destas leis, normas e
regulamentos pode resultar em aumento de litígios e/ou aumento dos custos, que pode ter um efeito adverso
relevante sobrenós.
O cumprimento da legislação ambiental aplicável às nossas atividades é fiscalizado por órgãos e agências
governamentais, que podem impor sanções administrativas por eventual inobservância da legislação. Tais sanções
p o d e m incluir, entre outras, a imposição de multas pecuniárias de até R$50 milhões, a suspensão e revogação
de licenças, a suspensão temporária ou definitiva das atividades da Companhia, e até mesmo a imposição de
embargo e demolição deobras.
Além disso, caso não observe a legislação relativa à proteção do meio ambiente, a Companhia poderá ainda sofrer
a imposição de sanções penais, sem prejuízo da obrigação civil de reparação dos danos que eventualmente tenham
sido causados, ou ainda das penalidades aplicadas em sede administrativa. Sanções no âmbito penal podem incluir,
entre outras, penas privativas de liberdade aos responsáveis, interdição da atividade, a perda ou restrição de
incentivos fiscais e o cancelamento e a suspensão de linhas de financiamento de estabelecimentos oficiais de crédito,
assim como a proibição de contratar com o poder público.
Ainda, a inobservância da legislação ambiental ou das obrigações que a Companhia porventura venha a assumir
por meio de termos de ajustamento de conduta, acordos judiciais e extrajudiciais, poderá causar impacto adverso
relevante na imagem, nas nossas receitas e nos resultados operacionais.
As questões acima podem afetar negativamente nossos negócios e resultados.
h.2. Nossas atividades estão sujeitas à obtenção e/ou renovação de autorizações, concessões e licenças que
poderão não ser obtidas e/ou renovadas.
A obtenção e/ou renovação de autorizações, concessões e licenças pode ser um processo complexo e demorado e
não podemos garantir a obtenção e/ou renovação das autorizações, concessões e licenças necessárias a nossas
operações em termos aceitáveis, em tempo hábil, ou ainda que estas sejam concedidas. Os custos, atrasos ou a
não obtenção e renovação das autorizações, concessões e licenças poderão impedir temporária e/ou definitivamente
o desenvolvimento de nossas atividades ou ainda atrasá-las significativamente.
O descumprimento de autorizações, concessões e licenças aplicáveis, poderá resultar na interrupção temporária
e/ou definitiva, ou mesmo término das instalações e/ou operações de metalurgia, exploração, desenvolvimento ou
mineração ou operações de logística, ou ainda em penalidades nas esferas administrativa e criminal (da Companhia
e seus administradores), além do dever de indenizar eventuais danos causados ao meio ambiente e a terceiros
afetados por sua conduta. Esses fatores poderão ter um efeito adverso relevante sobre os nossos negócios,
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propriedades, resultados das operações, situação financeira ou perspectivas.
Além disso, mudanças políticasousociais efetivas ou potenciaisemudanças napolíticaeconômicapodem minar a
confiança do investidor, que poderá dificultar o investimento e, portanto, reduzir o crescimento econômico e ainda
afetar negativamente as condições econômicas e outras sob as quais operamos, de forma a afetar de maneira
negativa e relevante nossosnegócios.
i.

Riscos relativos aos países estrangeiros onde atuamos

i.1. Nossas atividades estão sujeitas à obtenção e/ou renovação de autorizações, concessões e licenças
que poderão não ser obtidas e/ou renovadas em diversos países para os quais exportamos
ouimportamosmercadorias.
Possuímos subsidiárias no exterior com objetivo comercial, estando sujeitas a legislação aplicáveis no país onde
estão
estabelecidas (vide item 9.1.c).
i.2. Variações na demanda de cobre refinado pela China podem afetar de maneira adversa e significativa
os nossosnegócios.
A China tornou-se o maior consumidor de cobre refinado do mundo. Mudanças adversas nas diretrizes políticas,
econômicas, jurídicas e outras políticas do governo chinês podem prejudicar o crescimento econômico da China, o
que poderia afetar de maneira adversa e significativa a demanda de cobre refinado naquele país.
A eventual desaceleração do crescimento econômicona Chinapoderá afetar adversamente os preços e o volume das
nossas exportações e, consequentemente, impactará no nosso desempenho operacional e os nos nossos resultados
financeiros, até que esse volume possa ser eventualmente alocado em outros mercados.
i.3.

As nossas exportações estão sujeitas a riscos que poderão afetar adversamente os nossos negócios.

Exportamos produtos para diversas regiões do mundo, sujeitando-nos a alguns riscos políticos e regulatórios, dentre
os quais: controles cambiais nos países onde tivermos pagamentos a receber; eventuais barreiras comerciais,
formais ou informais, ou ainda políticas de incentivo ou subsídio aos produtores em diversas regiões.
O nosso desempenho financeiro futuro dependerá, portanto, das condições econômicas e políticas dos nossos
principais mercados de exportação (e.g. China, Argentina, Cingapura, Japão, Bélgica, Reino Unido, entre outros).
Desta forma, fatores que estão fora do nosso controle, como a imposição de barreiras ou a concessão de incentivos
comerciais e alterações nas políticas econômicas dos países para os quais exportamos, poderão prejudicar a nossa
capacidade de exportação e, consequentemente, nossos negócios e resultados.
j.

Riscos relativos a questões socioambientais

j.1.

Nossas operações estão sujeitas a riscos ambientais que podem acarretar contingências relevantes.

Todas as nossas operações estão sujeitas a rigorosas leis e regulamentações ambientais que nos impõem uma vasta
gama de obrigações e responsabilidades, incluindo a necessidade de obtenção de licenças ambientais, as quais
precisam ser renovadas periodicamente. As licenças, quando emitidas, estabelecem condicionantes dos respectivos
órgãos licenciadores que devem ser cumpridas por nós. Também estamos sujeitos à elaboração de estudos de
impacto ambiental e à realização de audiências públicas antes da aprovação de novas atividades. Futuras mudanças
nas leis e regulamentos ou mesmo a dificuldade no cumprimento de condicionantes e medidas ambientais
demasiadamente onerosas podem gerar impacto significativo em nossas atividades, fazendo com que essas
atividades sejam reavaliadas do ponto de vista econômico ou tornando impossível a sua continuidade.
Nossas atividades podem gerar passivos ambientais relacionados com: (i) a qualidade dos solos e águas
subterrâneas nas áreas de nossos empreendimentos; (ii) a supressão de vegetação; (iii) a disposição de resíduos
sólidos; (iv) o despejo de efluentes líquidos; (iv) emissões atmosféricas entre outros (vide item j.3). A ocorrência de
passivos ambientais pode afetar nossa imagem e dar ensejo à imposição de sanções administrativas, como a
aplicação de multas e a suspensão de atividades e mesmo sanções criminais, como a prisão dos responsáveis e a
perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, bem como o cancelamento e/ou suspensão de linhas de crédito
de instituições oficiais independentemente da obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente e a
terceiros afetados. Tais sanções poderão causar um efeito adverso em nossos resultados operacionais.
Além disso, nossos seguros de responsabilidade civil geral podem não ser suficientes para o pagamento dos custos
envolvidos com o saneamento destes passivos, o que poderá causar a interrupção ou suspensão das nossas
atividades.
Também estamos sujeitos ao pagamento de uma compensação ambiental de acordo com o grau de impacto do
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projeto considerado relevante, assim caracterizados pelo órgão competente no processo de licenciamento
ambiental.
j.2. Desentendimentos com as comunidades locais onde operamos podem causar um impacto negativo em
nossos negócios ereputação.
Desentendimentos ou disputas judiciais com grupos locais com relação a nossas operações, projetos e negócios
podem causar atrasos ou interrupções nas nossas atividades, afetar negativamente a nossa reputação ou ainda
dificultar a nossa capacidade de conduzi-las. Manifestantes podem agir para interromper as nossas operações e
projetos, e podem afetar negativamentenossosnegócios.
j.3. Podemos incorrer em custos significativos para cumprir ou endereçar obrigações previstas em leis e
regulamentações sobre saúde, segurança e meio ambiente.
Nossas instalações e nossas atividades estão sujeitas a leis e regulamentos estritos de saúde, segurança e meio
ambiente no Brasil. Essas leis regem, entre outras coisas, as descargas e tratamento de efluentes, uso,
armazenamento e descarte de substâncias controladas, gestão de resíduos, emissões atmosféricas, gestão dos
recursos hídricos, além de questões relativas à saúde e segurança ocupacional de nossos empregados e terceiros.
Somos obrigados a obter e manter as autorizações e licenças de diversas autoridades governamentais nacionais,
estaduais e municipais para muitas das nossas operações.
Os custos para cumprir com esses requisitos podem ser significativos. Além disso, a incapacidade de cumprir com
os requisitos aplicáveis, ou para obter licenças e cumprir com as autorizações necessárias, poderá resultar em
multas ou outras sanções administrativas ou penais, reclamações por danos pessoais e danos materiais, obrigações
para remediar a contaminação ou danos aos recursos naturais ou para instalar equipamentos de controle de poluição,
revogação ou não renovação de licenças, restrições ou a suspensão de nossas operações ou o encerramento
temporário ou definitivo de nossas instalações de produção. Além disso, a incapacidade de cumprir com as leis e
regulamentos ambientais estrangeiros mais rigorosos podem nos impedir, no futuro, de buscar financiamento de
baixo custo a partir de organizações relacionadas com o governo ou de desenvolvimento no exterior, que podem
condicionar a concessão de financiamento à conformidade com leis e regulamentos ambientais maisrigorosos.
A descoberta da contaminação de solo e água em nossas instalações ou em sites de terceiros para os quais
enviamos resíduos para armazenamento ou eliminação poderia acarretar custos significativos de investigação e
descontaminação. Algumas leis e regulamentos ambientais podem impor responsabilidade sobre os proprietários
e/ou operadores de propriedades contaminadas atuais e antigas, bem como em terceiros que eliminaram resíduos
perigosos nesses locais, sem considerar conhecimento ou culpa.
A promulgação de novas leis e regulamentos ambientais, a interpretação mais rigorosa, a execução de requisitos
existentes ou a imposição de novas obrigações nos termos da legislação ambiental, poderiam nos forçar a incorrer
em custos adicionais para o cumprimento, atualizações ou passivos relativos a pedidos de indenização e/ou poderiam
limitar nossas operações.
Não obstante, dentro do planejamento financeiro da empresa para 2021 e anos subsequentes, estão considerados
valores para Opex e Capex destinados à gestão de atividades de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente.
j.4. Podemos incorrer em emissões de enxofre para atmosfera e concentração de SO2 nas estações de
qualidade do ar na nossa unidade de Dias d’Ávila (BA).
A produção de SO2 é uma característica intrínseca do processo de conversão do concentrado de cobre em cobre
anódico, sendo que a emissão deste gás para atmosfera poderá ocorrer quando em parada emergencial e/ou
resultante das emissões fugitivas de SO2 em nossa unidade de Dias d’Ávila (BA). Trabalhamos continuamente em
ações para mitigação desses fatores em alinhamento com as manutenções corretivas e preventivas programadas para
as unidades, assim como nos investimentos realizados e planejados de forma a controlar tais emissões.
k.

Risco de crédito

A Paranapanema está exposta ao risco de crédito relacionado com o Contas a Receber de clientes, aplicações
financeiras e contratos de derivativos. A Companhia limita seu risco associado com esses instrumentos financeiros,
alocando-os em instituições financeiras selecionadas pelos critérios de classificação de rating e percentual de
concentração máxima por contrapartes. Adicionalmente, existe um Comitê de Crédito composto de especialistas
das áreas financeira e comercial, que avaliam e acompanham o risco dos clientes. Esse objetivo é obtido por meio
de uma análise criteriosa e da seleção de clientes de acordo com sua capacidade de pagamento, índice de
endividamento e balanço patrimonial e por meio da diversificação de suas contas a receber de clientes (pulverização
do risco). A concentração de risco de crédito do Contasa Receber é minimizada devido à pulverização da carteira
de clientes e concessão de crédito a clientes com bons índices financeiros e operacionais.
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l.

Risco de liquidez

A Companhia depende de determinadas ferramentas necessárias à manutenção da sua liquidez, como gestão de
caixa, alongamento dos passivos bancários disponíveis, redução dos itens de capital de giro e venda de ativos não
operacionais. Nesse sentido, a continuidade da contração de crédito poderá comprometer o acesso a tais
ferramentas e o desempenho da Companhia sob a perspectiva de caixa, bem como sua liquidez.
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Além dos riscos indicados no item 4.1 deste Formulário de Referência, a Paranapanema também está exposta a
riscos de mercado decorrentes de suas atividades. Os principais riscos de mercado a que a Companhia está sujeita
são os seguintes:
Risco Cambial
A Companhia possui ativos e passivos, assim como operações futuras que envolverão receitas e custos todos
denominados ou indexados em moeda estrangeira que não é a moeda funcional da Companhia.
A Companhia não pode garantir que a sua Política de Gestão de Risco de Mercado, a qual, nos termos do seu item 5.2 (IV),
estabelece como objetivo a proteção contra o risco cambial do fluxo projetado denominado em moeda estrangeira por
meio do uso de operações de balcão (NDF - Non Deliverable Forward) e instrumentos financeiros não derivativos
(passivos indexados ao dólar), evitará que a Companhia sofra eventuais efeitos adversos em decorrência de operações
de balcão e instrumentosfinanceiros não derivativos (passivosindexados ao dólar).
A exposição em moeda estrangeira está demonstrada no quadro a seguir:

Posição
Objeto
Receita Prêmio Projetada
Comprado
Estoques
Comprado
Instrumento financeiro designados para hedge accounting
NDF - Receita
Vendido
NDF - Divida
Comprado
Empréstimos e financiamentos
Vendido
Fornecedores
Vendido
Derivativos não designados para hedge accounting
NDF (USD/BRL)
Comprado
Opção Call (USD/BRL)
Comprado
Opção Put (USD/BRL)
Comprado
Futuro (Pré x USD)
Comprado
Ativos/Passivos não designados para hedge accounting
Empréstimos e financiamentos
Vendido
Exposição líquida total

Controladora / Consolidado
2020
2019
US$
US$
1.281.604
155.376
(68.636)
(826.561)
(541.783)
(287.281)
(287.281)

1.341.604
118.950

2018
US$
1.450.783
268.077

(128.636)
(790.135)
(541.783)

(232.883)
(857.179)
(628.798)

(8.000)
-

(50.000)
(15.000)
15.000
11.000

(398.548)
(406.548)

(337.297)
(376.297)

Objeto
Receita Prêmio Pro
Estoques
Instrumento financeiro
NDF - Receita
NDF - Divida
Empréstimos e fina
Fornecedores
Derivativos não design
NDF (USD/BRL)
Opção Call (USD/BR
Opção Put (USD/BR
Futuro (Pré x USD)
Ativos/Passivos não de
Receita Projetada
Empréstimos e fina
Fornecedores

O fluxo de caixa da Paranapanema está sujeito ao grau de exposição de seus ativos e passivos ao dólar. Os preços
dos produtos são predominantemente indexados ao dólar norte americano. Em 31 de dezembro de 2020 cerca de
88% dos seus custos estavam indexados ao dólar norte americano (custo do metal) e 12 % indexados a reais (custo
de fabricação), que contemplam utilidades, mão-de-obra e depreciação e amortização.
Risco de Preços de Commodities
A Paranapanema, em suas atividades de negócio, adquire matéria-prima e vende produtos finais, ambos
referenciados às quantidades de metais neles contidos e às cotações desses metais nas bolsas internacionais
(London Metal Exchange e London Bullion Market Association).
A origem do risco de commodities é o descasamento entre os preços de venda e de compra dos metais contidos nos
produtos e matérias primas.
A Companhia não pode garantir que sua Política de Gestão de Risco de Mercado, nos termos do item 5.2 (IV) deste
Formulário de Referência, o qual estabelece que a exposição ao risco de commodities de cada metal seja dada pelo
descasamento entre a quantidade desse metal já precificada para a compra e a quantidade desse metal já precificada
para a venda, e estabelece limites de exposição ao risco afastará todos os riscos atrelados à commodities.
Por conta desta exposição, a Companhia tem por estratégia manter os custos em dólares dos metais em estoque
flutuando com o preço do metal no mercado, e somente travá-los quando ocorrer a venda do metal e seu preço for
conhecido.
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Cobre
Ativos, líquido
Designados para Hedge accounting
Derivativo embutido
Compromissos Firmes
NDF
Não designados para Hedge accounting
Derivativo embutido
Compromissos Firmes
Exposição líquida total

Posição
Comprado
Vendido
Vendido
Vendido
Comprado
Comprado

Ouro
Ativos, líquido
Designados para Hedge accounting
Derivativo embutido
NDF
Não designados para Hedge accounting
Derivativo embutido
Compromissos Firmes
NDF
Exposição líquida total

Posição
Comprado

(24.799) tons
(1.026) tons
(12.234) tons
-

tons
6 tons
(3.675) tons

2020
Valor Referência
3.505 Oz

Exposição
1.383.043

(853.364)
(172.214)
203.923

258
(147.823)

tons
(8.472) tons
(2.139) tons

(210.203)
(53.074)

(17) tons
(17.033) tons
(4.646) tons

(393)
(393.685)
(96.481)

Exposição
34.447

3.183
(1.983)
6

31.283
(19.489)
61

Comprado
Vendido

2.389 Oz
(181.912) Oz

Comprado
Comprado

Outros
Posição
Comprado

Ativos, líquido
Designados para Hedge accounting
NDF
Vendido
Não designados para Hedge accounting
Compromissos Firmes
Vendido
NDF
Vendido
Exposição líquida total

29.634 Oz
45.087 Oz
46.036 Oz

2020
Valor Referência
668 tons

Exposição
1.119.252

(37.393) tons
(7.451) tons
8.823 tons

Comprado
Comprado
Vendido

Posição
Comprado

2018
Valor Referência
48.425 tons

(580.040)
(122.025)
(148.258)

(4.510)
(41.670)

2020
Valor Referência
150.838 Oz

Exposição
1.007.452

(23.376) tons
(4.918) tons
(5.975) tons

(459) Oz
(4.240) Oz
Oz
Oz
Oz
Oz

2019
Valor Referência
40.602 tons

(997.681)
(41.271)
(492.172)

Vendido
Vendido

Prata
Ativos, líquido
Designados para Hedge accounting
Derivativo embutido
NDF
Não designados para Hedge accounting
Compromissos Firmes
NDF
Exposição líquida total

2020
Valor Referência
34.378 tons

Exposição
20.761

Controladora/Consolidado
2019
Valor Referência
Exposição
2.246 Oz
13.790
(180) Oz
Oz
4.832
(12.160)
(5.262)

(1.107)
-

Oz
Oz
Oz
Oz

2018
Valor Referência
35.511 Oz
(22.271) Oz
Oz

29.660
(74.647)
(32.304)

Controladora/Consolidado
2019
Valor Referência
Exposição
114.173 Oz
8.304

Exposição
176.172

5.671
65
4.059
23.035

(110.485)
-

Oz
Oz
Oz
Oz

28.136
325
20.136
114.284
0

2018
Valor Referência
509.333 Oz

Exposição
30.521

329
(25.037)

(22.076) Oz
Oz

(1.606)
-

(150.013) Oz
(76.072) Oz

(8.989)
(4.559)

4.079
6.206
6.338

27.679 Oz
(133.815) Oz
(14.039) Oz

2.013
(9.733)
(1.022)

14.536 Oz
(209.473) Oz
88.311 Oz

871
(12.552)
5.292

Exposição
11.669

(45) tons

1.055

(78) tons
(500) tons
45 tons

(1.173)
(10.522)
1.029

Controladora/Consolidado
2019
Valor Referência
Exposição
724 tons
7.939
735 tons

0
2018
Valor Referência
1.496 tons

5.386

(78) tons
(1.600) tons
(219) tons

(771)
(14.788)
(2.234)

Exposição
18.277

(1.513) tons

(17.914)

(78) tons
(31) tons
(126) tons

(813)
(612)
(1.062)

Risco Associado a Taxas de Juros
A Companhia possui exposições pós-fixadas a Libor, CDI, TJLP e Taxa de Juros Resolução 635/87 decorrentes de
aplicações e empréstimos. O risco de Libor concentra-se nas operações de Trade Finance.
A exposição às taxas de juros está demonstrada no quadro a seguir:

Designados para Hedge accounting
Empréstimos e financiamentos
Derivativos - Swap

LIBOR
LIBOR

Não designados para Hedge accounting
Empréstimos e financiamentos

TJLP

Empréstimos e financiamentos

T.Juros Res.635/87

Aplicações
Empréstimos e financiamentos

PRÉ
PRÉ

2020

2019

2018

(1.199.514)
(1.199.514)

(1.196.187)
(1.196.187)

(1.284.096)
6.396
(1.277.700)

53.269
(88.338)
(35.069)

(1.211)
(1.211)
24.045
(44.721)
(20.676)

(6.798)
(6.798)
(2.939)
(2.939)
94.897
(73.231)
21.666

A dívida atrelada à taxa de juros variável em dólares norte-americanos no montante de R$2.7 bilhões em 31 de dezembro de 2020,
representando 94 % do endividamento total do mesmo período, consiste principalmente em empréstimos incluindo operações de
pré-pagamento de exportações e empréstimos em bancos comerciais. Em geral, são dívidas indexadas à taxa Libor (London
Interbank Offered Rate). A Companhia também pode ser impactada por aumentos significativos na taxa de juros em Reais, isto
porque seu endividamento atrelado ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário) representava 6% do total de sua dívida em 31 de
dezembro de 2020. Aumentos expressivos no CDI podem impactar direta e adversamente no resultado da Companhia.
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Somos parte em processos administrativos e judiciais, decorrentes do curso normal de nossas atividades. Tais
processos dizem respeito, principalmente, a autuações tributárias, cíveis, ambientais e trabalhistas. O total de
contingências classificadas como perdas prováveis, em 31 de dezembro de 2020, era equivalente a
aproximadamente R$199.043 milhões, conforme provisionadonas nossas demonstrações financeiras.
Avaliamos e provisionamos as causas tributárias, cíveis, ambientais e trabalhistas de acordo com as evidências, a
hierarquia das leis, a jurisprudência e as decisões mais recentes dos tribunais, bem como a avaliação de nossos
assessores legais externos. Referida provisão é revisada e ajustada para considerar alterações circunstanciais, tais
como prazos de prescrição aplicáveis, e exposições ou mitigações adicionais identificadas com base em novos
assuntos, circunstâncias ou decisões.
Julgamos que a provisão constante nas nossas demonstrações financeiras são suficientes para atender as causas
judiciais e/ou administrativas classificadas como perda provável, e, ainda que pendentes de julgamento definitivo, se
decididas desfavoravelmente à nossa Companhia, não resultarão em efeitomaterial adverso aos nossos negócios.
Apresentamos a seguir uma breve descrição dos processos mais relevantes acima de R$50 milhões em que figuramos
como parte, de acordo com sua natureza, tendo sido considerado o impacto significativo destes na Companhia,
levando em consideração o comprometimento da capacidade financeira ou comprometimento de sua atividade, caso
tais processos sejam julgados de maneira desfavorável para a Companhia.
Processos Trabalhistas
Apesar de montante agregado elevado, não há processos trabalhistas que sejam individualmente relevantes para os
nossos negócios ou de nossas controladas. Contudo, se analisadas em conjunto, as ações trabalhistas possuem um
valor envolvido que pode ser considerado relevante. O valor total envolvido nas ações trabalhistas, em 31 de dezembro
de 2020, cuja classificação de risco é provável ou possível, é de aproximadamente R$223,9 milhões. Desse total, o
valor envolvido em ações com chance de perda provável é de aproximadamente R$176 milhões, e o valor envolvido
em ações com chance de perda possível é de aproximadamente R$47,9 milhões. Todavia, não é possível determinar
o exato valor envolvido nas contingências, tendo em vista que tais valores ainda se encontram sub-judice e só poderão
ser corretamente indicados após eventuais decisões definitivas nas respectivasações.
Processos Ambientais
Somos parte em 03 (três) Ações Civis Públicas que têm por objeto supostos danos ambientais em áreas que
pertenceram à Companhia no passado. Ademais, somos parte em 04 (quatro) Inquéritos Civis que investigam a
ocorrência de contaminação, danos à fauna, poluição atmosférica, dentre outras questões. Somos parte de um Termo
de Ajustamento de Conduta (“TAC”) celebrado entre diversas empresas, o Município de Salvador, o Ministério Público
do Estado da Bahia, dentre outros entes públicos, incluindo, mas não se limitando aos órgãos ambientais, com vistas
à regularização do Porto Organizado de Aratu, sendo que nossas obrigações oriundas do referido TAC vêm sendo
devidamente cumpridas.
Processos Tributários
A seguir descrevemos os processos individuais mais relevantes, de natureza tributária:
Ação rescisória nº 94.01.29405-4
a. juízo
b. Instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou direitos envolvidos

1ª Vara Federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região
Tribunais Superiores (Supremo Tribunal Federal)
23/09/1994
Autor: União Federal / Fazenda Nacional
Réu: Paranapanema S/A (incorporadora a título universal de Caraíba
Metais S/A)
Impacto financeiro de R$321.151 milhões (valor corrigido até 31/12/2020)
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f. principais fatos

Em virtude de decisão judicial transitada em julgado, foi assegurado à
Companhia o direito de não recolher a Contribuição Social sobre o Lucro
instituído pela Lei nº 7.689/88. Essa decisão foi questionada pela Fazenda
Nacional através de ação rescisória, cujo objeto é o consequente
restabelecimento da sujeição da Companhia ao recolhimento da
contribuição. A Companhia não obteve êxito na ação rescisória, tendo
transitada em julgado decisão favorável à Fazenda Nacional em 29 de
março de 2010. Diante deste cenário, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil lavrou cinco autos de infração relativo aos anos calendários de 1994
a 2008, sendo que um destes autos permanece em discussão na esfera
administrativa, e quatro dessas autuações são alvos em Execuções Fiscais,
devidamente garantidas.

g. chance de perda
Possível
h. análise do impacto em caso de perda
Impacto financeiro de R$321.151 milhões (valor corrigido até 31/12/2020)
do processo

Execução Fiscal nº 0000876-89.2017.403.6126
a. juízo
Subseção Judiciária de Santo André - SP
b. instância
1ª instância
c. data de instauração
09/02/2017
Autor: União Federal/ Fazenda Nacional
d. partes no processo
Réu: Paranapanema S/A (incorporadora a título universal de Caraíba
Metais S/A)
e. valores, bens ou direitos
Impacto financeiro de R$112.660 milhões (valor corrigido até 31/12/2020)
envolvidos
A Companhia foi autuada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
aplicação de multa isolada por compensações administrativas realizadas
no período de 2004 a 2006 mediante utilização de créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados decorrentes de ação judicial não transitada em
julgado. A Companhia obteve êxito parcial por ocasião do julgamento do
Recurso Voluntário pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
tendo sido reconhecida a inexistência de fundamento legal para imposição
f. principais fatos
da multa até a publicação da Lei nº 11.196/2005. Em virtude da inadmissão
do Recurso Especial interposto pela Companhia, foi encerrada a discussão
na esfera administrativa. Atualmente, a discussão continua na 1ª instância
da esfera judicial, tendo a cobrança sido impugnada pela Companhia por
meio dos Embargos à Execução Fiscal.
g. chance de perda
Possível
h. análise do impacto em caso de perda
Impacto financeiro de R$112.660 milhões (valor corrigido até 31/12/2020)
doprocesso
Processos Cíveis e Outros
Entre as demandas de natureza cível, apenas aquelas indicadas abaixo são individualmente relevantes:
Processo n. 0000900-17.2001.8.05.0039
a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

1ª Vara Cível de Camaçari - BA
1ª instância
14.05.2001
Bafértil – Bahia Fertilizantes Ltda. x Cibrafértil – Companhia Brasileira de
fertilizantes e Caraíba MetaisS.A.
e. valores, bens ou direitos envolvidos R$176.290 milhões (Valor corrigido até 31/12/2020)
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f. principais fatos

A ação objetiva a condenação das rés ao pagamento de indenização à
Bafértil, por danos materiais e morais, supostamente causados em razão da
recusa da Cibrafértil em fornecer matéria-prima à autora, apesar dos
pagamentos à vista e antecipados pelo produto.
Em 09.12.2002, foi realizada audiência de conciliação em que (i) foi
acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da Caraíba; e (ii) foi deferida
a realização de prova pericial. No entanto, em face da decisão que acolheu
a preliminar de ilegitimidade passiva da Caraíba, foi interposto Agravo de
Instrumento, tendo sido deferido seu efeito suspensivo.
Em 08.04.2003, a perita apresentou laudo pericial. Em 09.05.2006, foi
realizada audiência.
Atualmente processo encontra-se conclusos para sentença.

g. chance de perda (provável, possível Possível
ou remota)
h. análise do impacto em caso de
Impacto financeiro de R$176.290 milhões (valor corrigido até 31/12/2020)
perda do processo
Ação Ordinária nº 0003221-59.2000.8.05.0039
a. juízo
1ª Vara Cível de Camaçari
b. instância
2ª instância
c. data de instauração
21.01.1998
d. partes no processo

Paranapanema S.A. (incorporadora a título universal de Caraíba Metais
S.A.) e CIBRAFÉRTIL – Cia. Brasileira de Fertilizantes S.A X BAFERTIL –
Bahia Fertilizantes Ltda.

e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 46.373 milhões (Valor corrigido até 31/12/2020)
f. Principais fatos

Trata-se de ação ordinária, que visa anular as deliberações das AGEs de
11.08.1997 e 06.10.1997, da CIBRAFÉRTIL, em razão do aumento do
capital social mediante integralização de crédito pela Caraíba, bem como
todas as demais deliberações, de modo a assegurar aos autores a mesma
participação acionária que detinham na CIBRAFÉRTIL. Visa anular, ainda,
os contratos de mútuo celebrados entre Caraíba e CIBRAFÉRTIL, com a
reparação dos danos causados.
Proferida sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na
inicial pela BARFETIL, anulando as AGEs, bem como delimitando o valor
a ser apurado em liquidação por artigos, constituído dos encargos abusivos
estipulados no contrato de mútuo. Apresentados os devidos recursos pela
Caraíba e CIBRAFÉRTIL, foi proferido acórdão, parcialmente favorável as
recorrentes, considerando válidos os contratos de mútuo, determinando
contudo, para sua atualização, a adoção de juros simples de 1% ao mês e
correção pelo INPC e a pactuação do TR ou TRD, bem como válida a
assembleia de aumento de capital, com a consequente inexigibilidade das
perdas, danos e o prêmio.

g. chance de perda:
h. análise do impacto em caso de
perda do processo

Alegada pela BAFERTIL, em recurso próprio, a ocorrência de julgamento extra
petita
na apelação, foi determinada a realização de novo julgamento pelo
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que confirmou a sentença de 1º
grau. A Companhia apresentou Recurso Especial, no qual foi admitido,
sendo ratificado o efeito suspensivo anteriormente concedido.
Possível
Impacto financeiro de R$ 46.373 milhões (Valor corrigido até 31/12/2020)

Processo n. 0016155-86.1994.8.19.0001
a. juízo
3ª Vara da Fazenda Pública – Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro
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b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

1ª instância
25.2.1994
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (em substituição a Palmir
Silva, autor original) X Miguel Antonio Bahury, Marcelo Mesquita de
Siqueira, Sebastião Francisco Teixeira, José Maria Siqueira de Barros, Levy
Pinto de Castro, Antonio Machado Bastos, Companhia do Metropolitano do
Rio de Janeiro – Metrô, Estado do Rio de Janeiro, Companhia Brasileira
de Projeto e Obras – CBPO, Construtora Andrade Gutierrez S.A,
Paranapanema S.A – Mineração, Indústria e Construções, Construtora
Queiroz Galvão S.A., Carioca Christiani- Nielsen Engenharia S.A.,
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 10.519 milhões (Valor corrigido até 31/12/2020).
f. principais fatos

Trata-se de ação popular para decretação de invalidade dos contratos,
termos aditivos e instrumentos de confissão de dívidas celebrados no âmbito
do “Projeto Copacabana”, consistente na expansão do sistema metroviário
do município do Rio de Janeiro, uma vez que teria havido lesão ao erário e
à moralidade pública, uma vez que supostamente inexistia previsão
orçamentária para a celebração dos contratos e a utilização da chamada
“taxa Andima” pelas construtoras.
A Companhia é ré na demanda, pois foi uma das empresas contratadas
para a realização do citado projeto. A Companhia ajuizou ação objetivando
a cobrança dos créditos oriundos do contrato nº 1.009/88, do posterior
Termo de Transação, Ratificação e outros pactos, e seus aditivos
(Processo 0003420- 55.1993.8.19.0001). A ação popular e a ação ajuizada
pela Companhia foram julgadas conexas.
A Companhia Brasileira de Projetos e Obras – CBPO foi excluída do polo
passivo, tendo em vista que celebrou acordo, no âmbito de outro processo,
no qual se excluiu a utilização da “taxa Andima”. O Estado do Rio de
Janeiro figurou como interveniente de tal acordo. As rés Construtora
Andrade Gutierrez S.A. e Construtora Queiroz Galvão S.A., no mesmo
sentido, pleitearam a exclusão do polo passivo, ante acordos firmados.
O processo encontra-se na fase instrutória, tendo sido deferida a
realização de perícia contábil.
g. chance de perda (provável, possível Possível
ou remota)
h. análise do impacto em caso de perda Invalidade dos contratos sub judice com possíveis reflexos financeiros
do processo
referentes àquilo que recebeu (ou de eventual crédito que a Companhia
tenha em face dos
entes públicos), além de dano reputacional.

4.3.1. Valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.3
Não foi constituída provisão para os processos descritos no item 4.3 acima, pois tratam-se processos cuja chance de
perda é possível, baseada na opinião dos assessores jurídicos da Companhia.
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Ação de Cobrança nº 1004121-46.2020.8.26.0554
2ª Vara Cível de Santo André
a. juízo
b. instância
1ª instância
c. data de instauração
28.02.2020
d.

partes no processo

e. valores, bens
envolvidos
f. Principais fatos

ou direitos

M.P.C. X Paranapanema S.A.
R$ 4.834 milhões (Valor corrigido até 31/12/2020)
Trata-se de Ação de Cobrança que pretende a condenação da
Companhia ao pagamento de valores supostamente devidos por força de
instrumentos contratuais. Aguarda-se decisão saneadora.

g. chance de perda:

Possível

h. análise do impacto em caso de Impacto financeiro de R$ 4.834 milhões (Valor corrigido até 31.12.2020)
perda do processo

Ação de Execução nº 1016447-38.2020.8.26.0554
a. juízo
2ª Vara Cível de Santo André
b. instância
1ª instância
c. data de instauração
28.02.2020
d.

partes no processo

e. valores, bens
envolvidos
f. Principais fatos

g. chance de perda:

ou direitos

M.P.C. X Paranapanema S.A.
R$ 996 mil (Valor corrigido até 31/12/2020)
Trata-se de Ação de Execução que requer o pagamento pela Companhia
de valores supostamente devidos por força de instrumentos contratuais.
Diante do efeito suspensivo atribuido aos Embargos à Execução
(1020170-65.2020.8.26.0554), a Execução encontra-se suspensa.
Possível

h. análise do impacto em caso de Impacto financeiro de R$ 966 mil (Valor corrigido até 31.12.2020)
perda do processo

4.4.1 - Valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.4
Não foi constituída provisão para os processos descritos no item 4.4 acima, pois tratam-se processos cuja chance de
perda é possível, baseada na opinião dos assessores jurídicos da Companhia.
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Procedimento Arbitral Único
a. juízo
b. instância

Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil CanadáCCBC
Única

c. data de instauração

16.01.2015

d. partes no processo

Paranapanema S.A. X Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco BTG Pactual
S.A.

e. valores, bens ou direitos
envolvidos

f. principais fatos

g. chance de perda
h. análise do impacto em caso de
perda do processo

A administração da Paranapanema, apoiada em discussões, relatórios e
análises de seus consultores externos, entende que não é praticável
estimar assertivamente o desfecho e nem o efeito financeiro envolvendo a
presente questão.
Em 12.01.2015, o Santander apresentou pedido de instauração de
arbitragem contra a Paranapanema S.A e o BTG Pactual S.A, perante o
Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil CanadáCCBC (“CAM/CCBC”), em que pretendia discutir a validade de determinada
obrigação e a existência de crédito contra a Paranapanema S.A.,
decorrentes do Contrato de Abertura de Crédito e dos instrumentos
particulares de troca de parâmetros (Contratos de Swap) firmados entre as
Partes, com a condenação da Companhia a pagá-lo.
Trata-se de renovação do pleito originalmente formulado pelo Banco
Santander S.A no procedimento arbitral n° 17/2010 (“1ª Arbitragem”),
também administrado pelo CAM/CCBC, cuja sentença arbitral foi objeto de
ação anulatória proposta pela Companhia. Referida ação anulatória foi
julgada parcialmente procedente em primeiro grau, sendo a sentença
confirmada pelas demais instâncias sob o fundamento de vício na formação
do painel arbitral da 1ª Arbitragem, com trânsito em julgado em 23.02.2019.
Possível
Não há provisão, pois aguardamos liquidação de eventual valor devido.

Procedimento Arbitral nº 179/20
a. juízo
b. instância

Câmara de Arbitragem do Mercado - CAM
Única

c. data de instauração

11.11.2020

d. partes no processo

Paranapanema S.A. X M.P.C.

e. valores, bens ou direitos
envolvidos

f. principais fatos

g. chance de perda
h. análise do impacto em caso de
perda do processo

O valor é objeto da ação de Execução nº 1016447-38.2020.8.26.0554
(Vide item 4.4)
Trata-se de Procedimento Arbitral por meio do qual a Companhia requer a
declaração da da inexigibilidade de pretenso crédito cobrado na ação de
execução n.º 1016447-38.2020.8.26.0554. As partes celebraram termo de
arbitragem para início do procedimento arbitral.
Possível
O valor é objeto da ação de Execução nº 1016447-38.2020.8.26.0554
(Vide item 4.4)

4.5.1 - Valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.5
Não foi constituída provisão para os processos descritos no item 4.5 acima, pois tratam-se processos cuja chance
de perda é possível, baseada na opinião dos assessores jurídicos da Companhia.
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Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos e relevantes em conjunto
Processos Trabalhistas
a)

b)

Fato e/ou causa jurídica

Valores envolvidos

c) Prática da Companhia ou de sua
controlada que causou tal
contingência

Responsabilidade

subsidiária,
horas
extras,
adicional
de periculosidade/insalubridade, reintegração,
indenização por danos morais e materiais e pensão mensal decorrentes
de acidente do trabalho ou doença ocupacional, diferenças salarias
decorrentes de promoções por antiguidade e merecimento.
De outra feita não é possível determinar o exato valor envolvido nas
contingências, tendo em vista que tais valores também se encontram
sub judice.
Entendimento diverso dado pela Companhia, empregados e sindicatos
a
dispositivos legais, instrumentos normativos e fatos relacionados aos
objetos acima mencionados.

4.6.1 - Valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.6
Foi constituída provisão de R$176 milhões (Valor corrigido até 31/12/2020), pois se tratam de processos cuja chance
de perda é provável, na opinião dos assessores legais da Companhia.
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Todas as informações relevantes foram fornecidas nos itens anteriores.
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Em relação às regras do país de origem da Companhia estrangeira e às regras do país no qual os valores
mobiliários do Companhia estrangeira estão custodiados, se diferente do país de origem, identificar:
a. restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil, onde seus valores mobiliários estão
custodiados.
b. restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil, onde seus valores mobiliários estão
custodiados.
c. hipóteses de cancelamento de registro, bem como os direitos dos titulares de valores mobiliários nessa
situação
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil, onde seus valores mobiliários estão
custodiados.
d. hipóteses em que os titulares de valores mobiliários terão direito de preferência na subscrição de ações,
valores mobiliários lastreados em ações ou valores mobiliários conversíveis em ações, bem como das
respectivas condições para o exercício desse direito, ou das hipóteses em que esse direito não é garantido,
caso aplicável
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil, onde seus valores mobiliários estão
custodiados.
e. outras questões de interesse dos investidores
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil, onde seus valores mobiliários estão
custodiados.
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5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de
riscos
a. se a Companhia possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso
afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o
emissor n ã o adotou uma política.
A Companhia possui uma política de Gerenciamento de Riscos, aprovada pelo Conselho de Administração em junho de
2019, que estabelece o direcionamento estratégico e orienta as decisões relativas ao processo de gerenciamento de riscos
por meio de princípios, diretrizes e competências, possibilitando a identificação, a avaliação, a priorização, o
tratamento, a comunicação e o monitoramento dos riscos do negócio.
Adicionalmente possuímos diversas políticas que, em conjunto, visam mitigar riscos relevantes, como por exemplo: (i)
Política de Doações e Patrocínio; (ii) Política de Segurança da Informação; (iii) Política de Seguros; (iv) Política de
Transações com Partes Relacionadas e Conflito de Interesse; (v) Política de Divulgação de Informações; (vi) Política
de Negociação de Valores Mobiliários; (vii) Política de Gestão de Riscos de Mercado; (viii) Política de Governança
Corporativa; e (ix) Política de Sustentabilidade.
b.

os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:

O objetivo das políticas adotadas pela Companhia é o de fornecer e indicar as diretrizes, responsabilidades, mecanismos
e procedimentos internos para a gestão de fatores de riscos inerentes aos seus negócios, de maneira a monitorar e
mitigar tais riscos de forma eficaz.
i.

os riscos para os quais se busca proteção

Procuramos obter proteção para os diversos riscos identificados no item 4.1 deste Formulário de Referência, que
possam oferecer impactos negativos aos objetivos traçados pela administração da Companhia, dentre os quais
destacamos os riscos relacionados: (i) ao endividamento da Companhia e eventuais perdas financeiras; (ii) à
responsabilidade por produtos e outros prejuízos que possam ser sofridos pela Companhia; (iii) ao relacionamento
com fornecedores e clientes; (iv) à questões socioambientais; (v) à transações com partes relacionadas; e (vi) à sujeição
à legislação antitruste e de anticorrupção.
ii.

os instrumentos utilizados para proteção

Para proteção contra os riscos, a Companhia conta com atividades de controle, sendo que estes compreendem
políticas e procedimentos elaborados para assegurar que as diretrizes e os objetivos, definidos para minimizar seus
riscos estejam sendo observados nas atividades executadas. Além disso, a Companhia possui uma Auditoria Interna,
que elabora e atualiza o seu plano anual de auditoria, com foco nos riscos identificados que possuem maior relevância
e exposição, de processos de negócio.
A Companhia, ainda, se utiliza de suas áreas de Auditoria Interna, Controles Internos, Riscos e Compliance, Jurídico
e Órgãos de Governança para monitorar e acompanhar riscos relacionados à compliance, segundo à legislação
vigente, que se apoiam em políticas e normativos internos, com o objetivo principal de disseminar a cultura de
conformidade, ética e transparência entre os colaboradores de todos os níveis da Companhia, a fim de reduzir seus
riscos e fortalecer a sua governança.
iii.

a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A Companhia preza pela eficácia do gerenciamento de riscos e dos controles internos e, para tanto, possui
departamentos com práticas específicas que buscam mitigar e minimizar os riscos, inerentes a cada uma das
respectivas áreas abarcadas por tais departamentos.
A responsabilidade pela execução e cumprimento dos controles internos de cada departamento, está a cargo dos
respectivos gestores. Temos por prática documentar os nossos processos, controles e decisões tomadas no âmbito
da matriz de alçadas aprovada pelo Conselho de Administração. A governança é secretariada e monitorada pelo
Departamento Jurídico, e operacionalmente executada através da área de Controles Internos, que controla os acessos
aos nossos sistemas transacionais (como SAP e outros)
Além disso, o Comitê de Auditoria, órgão de assessoramento o Conselho de Administração, nos termos de Regimento
Internos, faz o acompanhamento de negócios e condutas da Companhia, inclusive no que diz respeito ao
gerenciamento de riscos a que ela está sujeita, vide item 12 deste Formulário de Referência.
O Conselho Fiscal, o Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia fazem o acompanhamento de negócios
e condutas da Companhia, inclusive no que toca ao gerenciamento de riscos a que ela está sujeita, de acordo com
as respectivas atribuições e responsabilidades, nos termos descritos no item 12 deste Formulário de Referência.
c.

a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política
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A Companhia possui área específica de Auditoria Interna, órgão independente e ligado ao Conselho de Administração,
que realiza reuniões periódicas com o Comitê de Auditoria, e as áreas de Controladoria e de Controles Internos, Riscos
e Compliance, que se reportam à Diretoria, e que controlam periodicamente a adesão das práticas da Companhia às
políticas internas, além de revisarem referidos normativos a cada dois anos.
A Companhia considera que sua estrutura operacional e de controles internos, possibilita a prevenção e detecção de
fraudes e erros, com o objetivo de mitigar os riscos que podem impactar a nossa viabilidade como empresa, em
especial aqueles listados no item 4.1 deste Formulário de Referência.
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a.
se a Companhia possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso
afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o
emissor não adotou uma política.
A Paranapanema entende que o gerenciamento de risco de mercado é fundamental, para apoiar seu plano de
crescimento e o seu planejamento estratégico e financeiro. O gerenciamento dos riscos de mercado é baseado na
Política de Gestão de Riscos de Mercado, aprovada pelo Conselho de Administração em 14 de dezembrode 2017,
que tem como objetivo: apoiar o plano de crescimento, o planejamento estratégico e a continuidade dos negócios da
Companhia, fortalecer sua estrutura de capital e gestão de ativos, garantir a confiabilidade da gestão financeira e
fortalecer as práticas de governança corporativa.
b.

os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver:

Toda matéria sobre gerenciamento de riscos de mercado a ser apreciada pelo Conselho de Administração, deve ser
primeiramente apresentada ao Comitê de Finanças, Riscos e Contingências.
A Política estabelece uma Comissão de Riscos, a qual é responsável por: (I) identificar riscos de mercado e
acompanhar o aferimento de exposições; (II) orientar e validar propostas de limites e de respostas aos riscos de
mercado e submetê-las à aprovação do Comitê de Finanças, Riscos e Contingências; (III) rever os resultados da
estratégia de hedge; (IV) aprovar instrumentos financeiros e contrapartes de operações de hedge; (V) monitorar a
implementação das ações de gestão de riscos de mercado; e (vi) propor atualizações, modificações ou flexibilizações
eventuais de critérios ou limites estabelecidos na Política.
A Companhia conta com o Departamento de Gestão de Riscos Corporativos, subordinado à Diretoria Financeira, que
tem entre suas responsabilidades: (I) mensurar e reportar a exposição aos riscos de mercado identificados; (II)
contribuir para a identificação de novos riscos de mercado e reavaliação de riscos de mercado já identificados; (III)
produzir os relatórios de monitoramento e acompanhamento previstos na Política; e (IV) centralizar as informações
necessárias para comunicação interna e externa das atividades de Gestão de Riscos de Mercado, garantindo
transparência da divulgação dos mesmos.
Cabe à Diretoria Executiva: (I) avaliar o posicionamento da empresa para cada risco de mercado identificado, de
acordo com as diretrizes e políticas emanadas do Conselho de Administração; (II) aprovar os indicadores de
desempenho a serem utilizados na gestão de riscos de mercado; (III) patrocinar as ações de fortalecimento e
disseminação da cultura de gestão de riscos de mercado e controles internos.
I.

riscos para os quais se busca proteção

A Políticas de Gestão de Riscos de Mercado foi elaborada com o objetivo de gerenciar os riscos de mercado aos quais
a Companhia está exposta e busca proteção: o risco cambial, o risco de taxa de juros e o risco do preço das
commodities, além de certos outros riscos financeiros, tais como o risco na gestão de aplicações, o risco de
contrapartes, o risco de emissores, o risco de e o risco de liquidez do caixa.
Derivativos podem ser usados para a proteção da exposição cambial resultante de atividades incluindo:
•

Compra de matéria-prima;

•
Venda de produtos;
•
Ativos e passivos denominados ou indexados em moedaestrangeira;
•
Para proteger compromissos firmes e transações projetadas (por exemplo, compras e vendas
futuras comalta probabilidade de ocorrência) que exponham a companhia ao risco;
•
Para proteger contra movimentos na taxa de câmbio entre moedas diferentes que afetem as
receitas e os lucros expressos em reais.
Derivativos podem ser usados para a proteção das variações nos preços das commodities, resultante das atividades
operacionais da companhia incluindo:
•
Estoques de metal;
•
Para proteger compromissos firmes e transações projetadas (compras e vendas futuras com alta
probabilidade de ocorrência), que exponham a companhia ao risco;
•
Para proteger derivativos embutidos (cláusulas de ajustes de preço em contratos não canceláveis
que são baseadas em preços de mercado para uma data subsequente a data de embarque ou entrega
são considerados derivativos embutidos que requerem segregação de acordo com o IAS 39/CPC 38,
porque o preço a termo na qual o contrato será liquidado não é intimamente relacionado ao preço
spot/pronto), nos contratos de compras de matéria prima e vendas de produtos.
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II.

estratégia de proteção patrimonial (hedge)

O propósito desta política é garantir que as exposições do negócio aos riscos de mercado que tenham sido
identificados, medidas e que sejam passíveis de ser controladas, sejam minimizadas, usando os métodos mais efetivos
e eficientes para eliminar, reduzir ou transferir tais exposições. Decisões operacionais devem considerar riscos
associados e complexidade das transações, para evitar que outros riscos sejam agregados.
Os limites para as exposições líquidas aos preços de commodities são medidos utilizando uma abordagem VaR (Value
at Risk), baseados no movimento de mercado potencial que possa ocorrer no horizonte de 1 dia, dentro de um intervalo
de confiança de 95%.
Os limites para as exposições líquidas ao câmbio são baseados nos seguintes limites de exposição:
•
•

Máximo de 14 meses e Mínimo de 3 meses;
Máximo de 100% da cobertura mensal e Mínimo de 70%.

III.

instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

A Paranapanema pode utilizar instrumentos derivativos previamente autorizados pelo Comitê de Finanças, Riscos e
Contingências, desde que estes possam ser considerados como um "hedge", tal como definido na política e essa
utilização não seja proibida noutro local por esta política. Os derivativos elencados a seguir, estão especificamente
aprovados pelo Comitê de Finanças, Riscos e Contingências para o uso pela companhia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Futuros de Metais na LME e CME Group
Estruturação de Collar
Opções registradas ou não em bolsa
Contratos de Câmbio Futuros
Contratos de Câmbio a Termo (NDF)
Swaps USD x CDI e USD x Pré
Swaps e Futuros de Taxas de Juros Pré x CDI
Swaps de Taxa de Juros USD Libor x USD Fixo

O uso de qualquer derivativo não especificamente identificado acima, somente é permitido com a autorização por
escrito do Comitê de Finanças, Riscos e Contingências.
O uso de derivativos é limitado exclusivamente às atividades de hedge. Estão proibidas:
•
Operações de caráter especulativo;
•
Contratações de operações que posicionem a exposição do item protegido além doslimites estabelecidos em
política;
•
Operações com derivativos de tipos não autorizados;
•
Operações com derivativos que impliquem em alavancagem;
•
Operações com derivativos que possam gerar riscos adicionais superiores àqueles que visam proteger.
IV.

parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

Os riscos de mercado citados no item 4.2 (câmbio, commodities e juros), para os quais a Companhia possui limites à
exposição pré-definidos em sua Política de Gestão de Riscos de Mercado, são monitorados diariamente através de
parâmetros de mercado verificáveis extraídos dos mercados futuros e à vista.
Nos termos da Política de Gestão de Riscos de Mercado, a Companhia mantém instrumentos financeiros derivativos
para proteger suas exposições aos riscos de mercado (câmbio, preço das commodities (metal), e taxa de juros),
indicados no item 4.2 deste Formulário de Referência.
a)

risco cambial: BM&F – USD Spot e Cupom Cambial:

Em razão da manutenção, pela Companhia, de ativos e passivos denominados ou indexados à moeda estrangeira,
existe o risco cambial advindo das variações de taxas de câmbio sobre o valor de tais ativos e passivos reconhecidos,
e sobre o valor futuro de receitas e custos.
A gestão da exposição cambial será analisada e gerida separadamente de acordo com sua natureza: Caixa: todos os
efeitos cambiais que estejam sensibilizando o caixa da companhia deverão ser objeto de hedge, a fim de evitar perdas
por conta dos descasamentos entre entradas e saídas em moeda estrangeira. O objeto de hedge abrangerá todo o
fluxo de caixa que esteja no horizonte do orçamento. Deverá ser incorporado nas análises as posições de caixa, em
moeda estrangeira e nacional, privilegiando a manutenção do caixa em moeda estrangeira, sempre que houver
exposição passiva líquida nas contas patrimoniais. Quando a exposição for ativa, deverá ser privilegiado o caixa em
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moeda nacional.
Contábil: efeitos sobre contas de resultado ou patrimoniais.
O procedimento para mensuração da exposição ao risco cambial deverá obedecer obrigatoriamente ao seguinte:
a) Estipular as fontes de informação, frequência de atualização e circulação e a
responsabilidade pelos dados.
b) Apresentar as premissas e aproximações que porventura forem utilizadas.
c) Prever mensurações distintas para a exposição (I) incluindo e (II) excluindo instrumentos financeiros
ou derivativos.
d) Determinar conceitos e estipular metodologias para apuração da exposição.
b) risco de taxa de juros: BM&F – Taxa Pré e Libor:
A Companhia irá mapear o impacto de taxa juros flutuantes sobre os passivos financeiros. Dessa forma, a origem do
risco de Taxa de Juros, é a probabilidade de aumento das despesas financeiras futuras, devido a uma elevação das
taxas de juros das dívidas da companhia.
A adoção de estratégia de hedge para risco de taxa de juros é opcional, e sua contratação, ou não, deverá ser
deliberada pelo Conselho de Administração após recomendação do Comitê de Finanças, Riscos e Contingências.
A Paranapanema poderá utilizar swaps para a conversão de dívidas em moeda estrangeira em Reais, ou vice-versa,
de forma a reduzir exposições não monetárias originadas por descasamentos entre ativos e passivos em moeda
estrangeira. Nesses casos, caberá a Comissão de Riscos avaliar qual tipo de swap deve ser utilizado para este fim.
Caberá à área de Riscos Corporativos evidenciar a eficácia da estratégia adotada, ou mensurar e apresentar a
exposição ao risco de taxa de juros, caso a Comissão de Riscos opte por não adotar estratégia de hedge.
c) risco de commodities: Bloomberg – London Metal Exchange, Chicago Mercantile Exchange:
A origem do risco de preço de commodities é o descasamento temporal, entre os preços de compra e de venda dos
metais contidos.
A exposição será avaliada de maneira consolidada entre todas as unidades, salvo naqueles casos em que por
determinação normativa externa à companhia, seja necessária a separação dos livros.
A exposição à preço de commodities será calculada liquidamente, considerando-se todos os itens em exposição, sendo
eles: Estoque físico dos metais, Compromissos Firmes de compra e/ou vendas, Derivativos embutidos de compra e/ou
vendas eDerivativos em bolsa.
A Paranapanema buscará neutralizar a sua exposição a risco de preço de commodities, fazendo a compensação de
instrumentos de hedge já reconhecidos que se refiram ao mesmo metal, e que tenham a mesma formação de preço,
mas cuja posição – compra ou venda – sejam opostas.
Dada a imprevisibilidade na variação de alguns itens em exposição, é dado um limite de tolerância, estabelecido a partir
de uma perda máxima diária (VaR), aceitável pela companhia.
A perda máxima diária (VaR) de cada metal deve ser aprovada em conjunto com esta política. Os limites de exposição
serão calculados a partir da perda máxima diária (VaR), e convertidos em unidades de metal com o intuito de facilitar
a sua visualização e a contratação dos derivativos, que ocorre em lotes/unidades de cada metal. Cabe a área de
Riscos Corporativos efetuar a conversão dos valores e atualizar os relatórios de exposição.
Caso seja apurada uma posição líquida em exposição superior àquela estabelecida, a exposição deverá ser
neutralizada, ou minimamente, levada à uma posição dentro do limite, através da contratação de derivativos.
Caberá à área de Riscos Corporativos informar sobre a abertura de exposição além do limite, e acompanhar a
efetivação do enquadramento aos limites autorizados e dentro dos prazos estabelecidos.
A Paranapanema poderá gerenciar sua exposição de acordo com as tendências de mercado, desde que respeitado os
limites estabelecidos.
Caberá à área de Riscos Corporativos a criação de normas e de procedimentos específicos, para mensuração da
exposição ao risco de preços de commodities, que deverá obedecer obrigatoriamente ao seguinte:
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a)
Determinar conceitos e estipular metodologias para apuração da exposição.
b)
Apresentar as premissas e aproximações que porventura vierem a ser utilizadas.
c)
Estipular as fontes de informação, frequência de atualização e circulação e a responsabilidade pelos
dados.
d)
Incluir a exposição gerada por compromissos firmes, notas complementares, e pela fixação
automática dos preços futuros de compra ou venda.
e)
Prever mensurações distintas para a exposição incluindo e excluindo instrumentos financeiros
derivativos.
A Companhia buscará neutralizar sua exposição a commodities protegendo a exposição líquida em cada metal, e
compensando a exposição de diferentes períodos cotacionais com instrumentos financeiros derivativos autorizados,
sempre que necessário, inclusive para o enquadramento dos limites de tolerância abaixo.
Seguem abaixo os limites de tolerância à exposição de cada commodity:

Metal

Limite em USD
(VaR)

Aval Membros
PermanentesComissão
de Riscos

Aval Conselho de Administração

Cobre
Zinco

600.000
15.000

+ USD 200.000
+ USD 4.000

Superior a USD 800.000
Superior a USD 19.000

Chumbo
Estanho
Ouro
Prata

1.000
2.500
100.000
60.000

+ USD 500
+ USD 1.000
+ USD 30.000
+ USD 20.000

Superior a
Superior a
Superior a
Superior a

USD
USD
USD
USD

1.500
3.500
130.000
80.000

V.
se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e
quais são esses objetivos
Os objetivos da Companhia quando da realização de operações de derivativos financeiros, é exclusivamente para
fins de proteção (hedge), ou seja, visando mitigar variações de preços e taxas decorrentes a itens inerentes a sua
atividade operacional e que impactem diretamente em seus resultados.
VI.

estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos

A Política de Riscos de Mercado prevê clara segregação de funções nas atividades de execução de contratos,
realizada pela Tesouraria, e verificação do cumprimento da Política de Gestão de Riscos de Mercado, realizada pela
área de Gestão de Riscos Corporativos.
Além disso, há uma Comissão de Riscos que assessora a Diretoria Executiva, no estabelecimento de políticas de
gestão de riscos. A Comissão de Riscos é composta pelos seguintes membros: Diretor Presidente, Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores, Controller, Gerente de Riscos Corporativos, Gerente de Tesouraria e o
Gerente de Planejamento Financeiro.
Os principais deveres e responsabilidades da Comissão de Riscos incluem:
•
•
•
•
•
•

Identificar riscos e acompanhar o aferimento de exposições;
Orientar e validar propostas de limites e de respostas aos riscos e submetê-las à aprovação
do Comitê de Finanças, Riscos e de Contingências;
Rever os resultados e contabilizações das estratégias de hedge;
Aprovar instrumentos financeiros e contrapartes de operações de hedge;
Monitorar a implementação das ações de gestão de riscos;
Propor atualizações, modificações ou flexibilizações eventuais de critérios ou limites
estabelecidos n a Política de Riscos de Mercado à Diretoria Executiva para apresentação
ao Comitê de Finanças, Riscos e de Contingências.

c.
adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política
adotada
Na Paranapanema, a Políticas de Gestão de Riscos de Mercado foi aprovada pelo Conselho de Administração, assim
como suas revisões. Os contratos de câmbio e derivativos para proteção são realizados pela Tesouraria. A posição de
metal decorre dos volumes necessários à produção estimados pela área de Planejamento e Controle de Produção,
em linha com as projeções de vendas da área comercial. O monitoramento das exposições cambiais e de preço do
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metal é realizado pela área de Gestão de Riscos Corporativos, que submete qualquer intercorrência semanalmente
para discussão da Comissãode Riscos para definição das ações corretivas. Todo este processo também é verificado
pela Auditoria Interna independente, ligada ao Comitê de Auditoria e Conselho de Administração, e qualquer mudança
de processos e controles é verificado pela área de Gestão de Riscos Corporativo.
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Em relação aos controles adotados pela Companhia para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras
confiáveis, indicar:
A Companhia implementou e mantém controles internos relacionados às suas demonstrações e demais informações
financeiras, pautando-se, para tanto, em regras contábeis emitidas por órgãos e entidades nacionalmente
reconhecidas, tais como os documentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), previamente
aprovados e referendados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), bem como as normas contábeis emitidas
pelo Conselho Federalde Contabilidade (CFC).
a.
principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais
imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las
Nossa Administração é responsável por estabelecer, orientar e aprimorar os controles internos relacionados às
demonstrações financeiras consolidadas. Esses controles observam as políticas, normas e procedimentos instituídos
para assegurar que as demonstrações financeiras reflitam com razoabilidade grau de conforto e acuracidade, as
operações ativas e passivas, e se aplicam a todas as unidades da Paranapanemae de suas empresas controladas e
coligadas.
Temos por prática documentar os nossos processos, controles e decisões tomadas no âmbito da matriz de alçadas
aprovada pelo Conselho de Administração. A governança é secretariada e monitorada pelo Departamento Jurídico, e
operacionalmente executada através da área de Controles Internos, que controla os acessos aos nossos sistemas
transacionais (como SAP e outros).
Também contamos com canal de ética terceirizado que encaminha as informações para a área de Controles Internos,
Riscos e Compliance, para que todos os relatos sejam apurados e concluídos com isenção, cujos resultados são
reportados para a Diretoria Executiva e Comitê de Auditoria.
A Política de Gerenciamento de Riscos (PGR) estabelece o direcionamento estratégico e orienta as decisões relativas ao
processo de gerenciamento de riscos por meio de princípios, diretrizes e competências, possibilitando a identificação, a
avaliação, a priorização, o tratamento, a comunicação e o monitoramento dos riscos do negócio.
A efetividade do ambiente de controles internos é permanentemente avaliada pelos Auditores Independentes, pela
Auditoria Interna, pela área de Controles Internos, Riscos e Compliance e pelo Comitê de Auditoria, cujos relatórios e
reportes contribuem para ações de melhoria contínua dos processos.

b.

As estruturas organizacionais envolvidas

A Companhia possui uma área de Controles Internos, Riscos e Compliance, que tem por finalidade auxiliar as nossas
demais áreas a estruturar com eficiência seus controles internos, identificar e avaliar potenciais áreas de riscos que
podem impactar a nossa viabilidade como empresa. A área se reporta diretamente à Diretoria Jurídica e ao Comitê de
Auditoria, representando a segunda linha de defesa da Companhia.
A responsabilidade pela execução e cumprimento dos controles internos de cada departamento está a cargo dos
respectivos gestores, que são a primeira linha de defesa. Também contamos com uma Auditoria Interna, que reporta
diretamente ao Conselho de Administração, por meio de reuniões periódicas com o Comitê de Auditoria, representando
nossa terceira linha de defesa.
c.
se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração da Companhia,
indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
As eficiências e deficiências dos controles internos são supervisionadas pelas gerências das respectivas áreas, e os
riscos que porventura não estejam cobertos, e/ou incidentes não previstos anteriormente, são reportados à Diretoria,
para conhecimento e validação das ações que serão executadas para mitigação do risco. Todas as ações são
discutidas previamente com a área de Controles Internos, Riscos e Compliance para verificar/simular a sensibilidade
e prontidão da organização perante diferentes níveis de riscos, e se os controles sugeridos são viáveis economicamente
e financeiramente. A implementação conta com a participação das áreas envolvidas no processo e da área de Controles
Internos, Riscos e Compliance.
Em momentos distintos, a Auditoria Interna e/ou Externa executam testes para avaliar a eficiência dos controles e sugerir
mudanças, se necessário. Todos os pontos identificados são reportados à Diretoria, e posteriormente ao Conselho
Fiscal e ao Comitê de Auditoria, este ligado ao Conselho deAdministração.
d. as deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado,
preparado e encaminhado à Companhia pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida
pela CVM que trata do registro e do exercícioda atividade de auditoria independente
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Os auditores independentes contratados, durante a definição do escopo, do prazo e da extensão dos trabalhos de
exames dessas demonstrações, emitem relatório de pontos de controles e/ou recomendações de melhorias. Pontos
de controles objetivam adequar os controles previstos, para que sejam efetivos em mitigar ajustes relevantes às
demonstrações financeiras ou evitar prejuízos aos acionistas. As recomendações de melhorias visam aprimorar
controles já implementados, e na maioria das situações, efetivos, para que erros ou ajustes não significativos sejam
evitados. Na Carta de Controles Internos (CCI), emitida pelos auditores independentes, referente a avaliação dos
controles existentes e o cumprimento dos dispositivos legais, foram realizados os devidos comentários sobre as
situações identificadas, as quais não possuem relevância e nem comprometem a fidedignidade das demonstrações
financeiras, entretanto a área de Controles Internos efetua a avaliação e follow- up dos pontos de recomendação.
Em relação à eficácia dos controles internos para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, a auditoria
independente apontou um único risco significativo, no tocante à segregação de funções.
e.
os comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado
pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas
A nossa Diretoria Executiva conta com a área de Controles Internos, Riscos e Compliance para avaliar, corrigir e
aprimorar as deficiências que a Auditoria Externa eventualmente venha a apontar. A prática atual inclui discussões
com o auditor da relevância dos pontos levantados, do custo e viabilidade de implementar controles sugeridos, da
interpretação das leis e cobertura jurídica, e do tempo para implementação.
No tocante à deficiência significava apontada em 2019, a Companhia realizou melhorias no processo de segregação
de funções, como por exemplo: (i) revisão e redefinição de todos os perfis de acesso ao sistema ERP, tendo por
premissa a descrição de funções dos colaboradores; (ii) estabelecimento de novo processo para a concessão de
acesso as transações ao sistema ERP; (iii) implantação de procedimento de validação do perfil de acesso de acordo
com a função. Em 2020 a Companhia continua tratando a situação e vem buscando aprimoramento do processo
através da contratação de consultorias especializadas. Ressaltamos que, a efetividade dos controles compensatórios
e ferramentas de gestão de riscos, já implementados pela Administração no decorrer de 2019, não foi objeto de
análise e consideração na determinação do grau de risco apontado pela Auditoria Externa neste ponto. A
administração também considera os seus controles compensatórios eficazes na prevenção de fraudes e distorções
significativas em suas demonstrações financeiras.
Mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira.
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a.
se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e
remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:
Em dezembro de 2017, a Companhia aprovou a Política Anticorrupção, que estabelece diretrizes que visam fomentar
um ambiente corporativo íntegro, com a reunião das informações necessárias para que seus acionistas,
administradores, colaboradores, fornecedores e clientes, bem como toda e qualquer contraparte que mantenha
relação comercial com a Companhia, ou estejam atuando em seu nome ou seu interesse, possam conduzir suas
atividades com elevados padrões éticos, legais e com transparência, em consonância com a visão e valores
preestabelecidos, de forma a evitar qualquer prática que afronte a Legislação Anticorrupção, bem como outros
dispositivos pertinentes do ordenamento jurídico brasileiro e internacional. Além disso, a Companhia formalizou a
criação de uma área específica de Compliance.
i.
os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos
identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas,
procedimentos e as práticas são adaptadas
Baseada na matriz de riscos desenvolvida internamente, e com base nas melhores práticas de governança
corporativa, a Companhia formaliza suas normas e processos por meio da adoção de políticas específicas. Revisadas
periodicamente, as políticas contemplam temas como Anticorrupção, Gerenciamento de Riscos, Gestão de Risco de
Mercado, Doações e Patrocínio, Segurança da Informação, Governança Corporativa, Seguros, Transações com
Partes Relacionadas e Conflito de Interesse, Divulgação de Informações Privilegiadas, Negociação de Valores
Mobiliários da Companhia e Sustentabilidade.
Os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados pela Companhia são:
Código de Ética: O Código de Ética é um guia apoiado na Missão e Visão, bem como, nos Valores da Companhia. O
documento tem por objetivo, reforçar e explicitar os comportamentos corretos esperados de seus colaboradores, na
condução de suas atividades. Ao ser admitido, o colaborador recebe uma versão impressa do documento, que
também é disponibilizado eletronicamente no site da Companhia.
Linha Ética: Canal voltado para o recebimento de denúncias relacionadas a qualquer violação ao Código de Ética,
normativos internos e legislação pertinente:
Telefone: 0800-545-5013
e-mail: linhaeticapma@deloitte.com
Website: www.ethicsdeloitte.com.br/paranapanema Carta: Caixa Postal 5702 – CEP: 41.820-970
Treinamentos: Anualmente, a Companhia conduz ações de conscientização e engajamento sobre comportamentos
éticos junto a seus colaboradores. No ano de 2020 foram ministrados treinamentos e elaborados comunicados
periódicos específicos sobre corrupção, dentre outros temas, reforçando a conscientização sobre o tema, suas
dimensões, gravidade e formas de combate. Além disso, foram realizadas comunicações internas sobre temas de
Compliance, a fim de orientar os colaboradores quanto ao Código de Ética da Companhia, reforçando os padrões de
conduta esperados pela Companhia no tratamento junto a órgãos e agentes, tanto público quanto privado.
A Companhia reavalia os riscos periodicamente, e adapta seus normativos (políticas, norma ou procedimentos) sempre
que há demanda das áreas envolvidas, decorrente de identificação falhas, melhorias, novos controles ou mudanças
relevantes nos processos da Companhia.
ii.
as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos
mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi
formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência
de seus dirigentes, se existentes
Dentro da estrutura para acompanhamento, monitoramento, cumprimento do Código de Ética e das Políticas,
a Companhia conta com o modelo de três linhas de defesa, sendo o controle da gerência, além de sua área de
Controles Internos e Compliance, Auditoria Interna e a Comissão de Ética. Suas responsabilidades estão
descritas abaixo:
a)
Controle da Gerência: a gerência de cada área da Companhia cuida para haver controles de gestão e de
supervisão adequados para cada área, cobrando que os procedimentos sejam aplicados diariamente, de forma a
garantir os controles primários de gestão.
b)
Controles Internos, Riscos e Compliance: Cumpre à área de Controles Internos, Riscos e Compliance a
verificação do nível de segurança dos controles da Companhia e, sendo verificada alguma eventual falha ou risco,
recomendar a implementação de mecanismos internos e novos normativos (políticas, normas ou procedimentos), de
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forma a aumentar o nível de segurança e prevenção de práticas de atos lesivos. Desta maneira, serão efetuadas
verificações periódicas com
o objetivo de identificar se há risco ou infração às Políticas, ou cometimento de atos lesivos, buscando atuar de modo
proativo.
c)
Auditoria Interna: A Auditoria Interna é responsável pela aferição dos instrumentos internos de controle, e
assessoramento da administração no trabalho de prevenção de erros e fraudes, obrigando-se a informá-la, de maneira
reservada, sobre quaisquer indícios ou confirmações de erros ou fraudes detectadas no decorrer de seu trabalho.
Deste modo, a Auditoria Interna atuará de modo focado com intuito de identificar eventuais infrações às Políticas,
seguindo o plano anual de auditoria. A Auditoria Interna está ligada ao Conselho de Administração, e seus relatórios
são encaminhados e revisados pelo Comitê de Auditoria, órgão de assessoramento do Conselho de Administração.
d)
Comissão de Ética: Nos casos em que for verificado o cometimento de atos lesivos, a Comissão de Ética,
composta por membros da Diretoria Executiva, Controles Internos, Riscos e Compliance e auxiliada pelo Jurídico,
será responsável pela apreciação e decisão quanto às suas consequências. Esta Comissão tem como função, deste
modo, decidir sobre quais medidas disciplinares serão aplicadas aos envolvidos, eventuais alterações de
procedimento, ou qualquer outra ação necessária à correção do ocorrido e à prevenção para que não volte a ocorrer.
Mensalmente a Comissão toma ciência acerca dos relatórios de utilização da Linha Ética, com o objetivo de tomar
eventuais medidas, se necessárias.
iii.

se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

A Companhia possui um Código de Ética reformulado e formalmente aprovado que explicita os valores que devem
guiar
o relacionamento com acionistas, clientes, colaboradores, fornecedores, prestadores de serviços e demais
stakeholders. Suas orientações são uma referência para que as decisões relacionadas às atividades da Companhia,
sejam tomadas de maneira apropriada.
O Código de Ética reflete os princípios éticos da Companhia e a defesa da justiça, do mérito e da transparência, como
valores fundamentais no curso de suas atividades. Periodicamente, a Companhia conduz ações de conscientização e
engajamento sobre comportamentos éticos junto a seus colaboradores.
•
se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados
e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e
associados
O Código de Ética da Companhia se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, de administração, aos
colaborador, terceiros, fornecedores, prestadores de serviços e autônomos.
•
se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados
são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema
Toda a Companhia é treinada de forma frequente, abordando temas de conduta – Código de Ética e principais
normativos da Companhia, relacionados ao tema.
•
as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto,
identificando o documento onde essas sanções estão previstas
Qualquer violação ao código, normativos e/ou regras, a Companhia poderá aplicar sanções previstas na “Norma de
Medidas Disciplinares”, bem como as descritas na Política Anticorrupção em caso de verificação de eventual desvio
de conduta, de fraude ou de corrupção.
•
órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na
rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
A versão atual do Código de Ética foi aprovada pelo Conselho de Administração em 01 de agosto de 2014. O referido
Código é entregue a todos os colaboradores e fornecedores da Companhia e pode ser acessado no website
www.paranapanema.com.br.
b.

se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

A Companhia possui a Linha Ética lançada em 2014, que é um canal de comunicação direto e confidencial disponível
a todos os públicos de interesse da Companhia, pelo qual é possível reportar atividades ou comportamentos que não
estejam de acordo com os preceitos do Código de Ética e demais normativos da Companhia.
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A Linha Ética pode ser acessada por diferentes canais:
Telefone: 0800-545-5013
e-mail: linhaeticapma@deloitte.com
Website:
•

www.ethicsdeloitte.com.br/paranapanema Carta: Caixa Postal 5702 – CEP: 41.820-970

se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros

Em 2015, a Linha Ética passou a ser coordenada por uma empresa de auditoria independente – a Deloitte – de modo
a assegurar a independência e a confidencialidade do canal. Internamente, os chamados são conduzidos pela área
de Controles Internos, Riscos e Compliance, que se reporta diretamente à Diretoria Jurídica e ao Comitê de Auditoria.
•
se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de
empregados
A Linha Ética da Companhia está disponível para denúncias internas e externas e pode ser acessada por diferentes
canais, conforme descrito no item b acima.
•

se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé

Os colaboradores podem ou não se identificar na abertura da denúncia. Todos os relatos são tratados como
confidenciais, preservando a identidade dos envolvidos. Garantimos o sigilo e a não retaliação a todos que , de boa
fé e maneira responsável, utilizarem o Canal Linha Ética.
•

órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias

Caberá a Controles Internos, Riscos e Compliance, efetuar o monitoramento, distribuir as investigações de acordo
com cada caso e reportar o resultado para os órgãos de Governança qualquer risco de eventual ato lesivo
eventualmente surgido no curso do desempenho de suas obrigações.
No último exercício social, a Companhia recebeu 47 relatos em seu canal, sendo 32 de forma anônima e 15 de forma
identificada.
c.
se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias
visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas
A Companhia adota procedimentos quando da realização de fusões, aquisições e reestruturações societárias,
realizando assim, uma diligência prévia, através de verificação de documentos, realização de pesquisas e contratação
de terceiros especialistas no assunto, visando à identificação de vulnerabilidade e de eventuais riscos.
d.
caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção,
detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões
pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido
Não aplicável
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5.5. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes Informar se, em relação ao último exercício
social, houve alterações significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de
gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na
exposição do emissor a tais riscos
Na data de 26 de junho de 2019, foi aprovada pelo Conselho de Administração a Política de Gerenciamento de Riscos
da Companhia abordando os seguintes temas:
a)

Príncipios do gerenciamento de riscos;

b)

Diretrizes do Gerenciamento de Riscos;

c)

Estrutura para o Gerenciamento de Riscos, e;

d)

Fluxo do Processo de Gerenciamento de Riscos.
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Todas as informações relevantes foram fornecidas nos itens.
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Data de Constituição do Emissor

15/05/1961

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade Anônima

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

20/07/1977
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A Paranapanema S.A. (a “Companhia” ou “Paranapanema”) teve origem em 1961, concentrando suas operações em
construção civil pesada, e diversificando suas atividades a partir de 1965, com o ingresso na área de mineração. O
incremento na atuação no setor de mineração acentuou-se após a abertura de capital e listagem na Bovespa (atual
B3) em 1971 com investimentos em pesquisa e desenvolvimento de técnicas de mineração, com a conseguinte
constituição da Mineração Taboca S.A. (extração de cassiterita) e da Mamoré Mineração e Metalurgia Ltda.
(metalurgia do estanho e ligas).
Em 1974, o BNDES adquiriu o controle da Paranapanema, contribuindo de forma significativa para a continuidade das
pesquisas em mineração.
Entre 1978 e 1979, as operações foram verticalizadas, passando a abranger desde a extração da cassiterita até a
industrialização e comercialização do produto final (estanho metálico), tornando a mineração de cassiterita o principal
negócio da Companhia. Concomitantemente, a divisão de construção civil foi diversificada, ampliando seu espectro
de atuação com a prestação de serviços em saneamento básico e afins.
Após cerca de uma década de crescimento e diversificação, a Companhia apresentou sinais de retração no início dos
anos 90, como consequência da redução dos investimentos do setor público em obras, da depressão dos preços do
estanho no mercado internacional e da valorização do real frente ao dólar, impactando as atividades exportadoras.
Em 1995, a Paranapanema passou a ser controlada por um grupo de fundos de pensão liderados pela PREVI (Caixa
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil). Este movimento abriu caminho para as aquisições da Caraíba
Metais S.A. e da Eluma S.A. Indústria e Comércio, ambas no segmento de cobre, e da Paraibuna de Metais S.A.,
inserida no mercado de zinco. Também nos anos 90 foi constituída a Cibrafértil – Companhia Brasileira de Fertilizantes
S.A., com o fim de utilizar produtivamente o ácido sulfúrico, um subproduto das operações da Caraíba Metais S.A.
O grupo de investidores liderou um processo de profissionalização da gestão e a Paranapanema passou a concentrar
investimentos no segmento de metais não ferrosos, encerrando, em 1996, as atividades de construção civil.
A Paranapanema passou a exercer o papel de holding sem atividade operacional e a nova configuração de segmentos
operacionais passou a ser: Estanho (Mineração Taboca S.A. e Mamoré Mineração e Metalurgia Ltda.), Cobre (Caraíba
Metais S.A.), Zinco (Companhia Paraibuna de Metais S.A.) e Produtos de Cobre (Eluma S.A. Indústria e Comércio).
A adoção deste modelo permitiu centralizar estratégias, aproveitar as sinergias administrativas, acompanhar melhor
a implantação de medidas que visavam à reestruturação de diversas áreas e procedimentos.
O final da década de 90 foi um período desafiador para a Paranapanema, com o impacto da deterioração do cenário
macroeconômico global. O foco da Companhia foi concentrado na reestruturação do endividamento em meio à crise
asiática (1997), às conturbações no leste europeu (meados de 1998), e à desvalorização cambial de 1999. No início
de 2002, foi concretizada a alienação integral da participação detida pela Paranapanema na Paraibuna de Metais
S.A., sendo que os recursos advindos da referida alienação foram utilizados para a adequação da estrutura de capital
da Companhia.
Em dezembro de 2003, as atividades da Mamoré Mineração e Metalurgia Ltda. foram paralisadas e os esforços foram
concentrados na venda de seus equipamentos. Em 2004, as operações do segmento de estanho foram concentradas
em uma única empresa através da criação de uma filial da Mineração Taboca S.A. em São Paulo, que assumiu as
operações industriais e metalúrgicas da sociedade controlada Mamoré Mineração e Metalurgia Ltda.
A partir do final de 2006 foi implementado um novo processo de reestruturação corporativa, operacional, administrativa
e financeira, que priorizou o equacionamento do endividamento e a adequação da estrutura de capital da Companhia,
além da listagem ao Nível 1 de Governança Corporativa da B3. A reestruturação culminou com a liquidação de uma
dívida não operacional com credores/acionistas, passando a apresentar caixa líquido e uma estrutura de capital
adequada ao seu negócio ao final de 2008.
Também em 2008 houve a alienação dos ativos na área de mineração e metalurgia de estanho, com a venda da
Mineração Taboca S.A. e subsidiária para o grupo peruano Minsur, o que contribuiu significativamente para aumentar
as disponibilidades da Companhia.
Ao final de 2009 teve início uma nova etapa de reestruturação societária com o objetivo de simplificar a estrutura
organizacional e adequar a gestão estratégica da Companhia, de modo a permitir o crescimento com lucratividade,
agregando valor aos seus produtos e aos seus acionistas, melhorando as suas margens e a competitividade, com
ganhos de escala e economia de custos. Foi aprovada a incorporação e extinção da Caraíba Metais S.A. (fundada em
1969 e com operações de produção de cobre desde 1982) pela Paranapanema.
Em 2010, a Companhia deixa de exercer atividades de mineração.
Ainda em 2010, todas as ações preferenciais de emissão da Paranapanema foram convertidas em ações ordinárias,
sob o código PMAM3, em preparação para migração da Companhia para a listagem no segmento Novo Mercado da
B3. Neste mesmo ano, a Eluma foi incorporada pela Paranapanema com o objetivo de consolidar os investimentos e
unificar atividades operadas por entidades jurídicas distintas, fortalecendo a estrutura patrimonial, operacional e
organizacional. Essa incorporação representou uma etapa relevante do processo de integração, simplificação e
consolidação societária da Companhia.
Neste mesmo ano, a Paranapanema comunicou aos seus acionistas que teve conhecimento de Fato Relevante
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divulgado pela Vale S.A. (“Vale”), por meio do qual o mercado foi informado sobre Oferta Pública voluntária (“OPA”)
visando à aquisição de 100% das ações ordinárias de emissão da Paranapanema, ao preço de R$6,30 por ação
ordinária, condicionando a eficácia da OPA à aquisição de, pelo menos, 50% mais uma ação ordinária. O Edital da
OPA foi publicado pela Vale em 02 de agosto de 2010 e o leilão ocorreu no dia 01 de setembro de 2010 às 15h na
B3. Como resultado do leilão, a Vale não atingiu as condições para a eficácia da oferta (aquisição de no mínimo 50%
mais 1 ação com direito a voto de emissão da Paranapanema).
No início de 2011, após a conclusão das reestruturações financeiras, tributária e societária, o Conselho de
Administração aprovou um Plano de Investimentos de R$702 milhões para o período de 2011 a 2013, para expansão
da capacidade instalada e atualização tecnológica, tanto de cobre refinado quanto de semielaborados de cobre e suas
ligas.
No início de 2012, as ações da Companhia passaram a ser negociadas no segmento Novo Mercado da B3, o mais
alto nível de Governança Corporativa, trazendo compromisso com maior transparência para os investidores e ao
mercado de capitais.
No mesmo ano, a Paranapanema alienou 100% das ações de que era titular na Cibrafértil – Companhia Brasileira de
Fertilizantes S.A., à OFD HOLDING INC., controladora da companhia de fertilizantes colombiana Abocol Abonos
Colombianos S.A.
Assim, o foco operacional da Paranapanema passou a ser a fundição e refino de cobre primário e semimanufaturados
de cobre e suas ligas, com atividades distribuídas em quatro unidades industriais, divididas em 2 linhas de negócios:
•
•
•

Unidade Cobre Primário, localizada no município de Dias d’Ávila (BA) atuando na fundição e refino de cobre
eletrolítico sob a marca Caraíba e na metalurgia de semielaborados de cobre;
Unidade Produtos de Cobre, atuando na metalurgia de semielaborados de cobre e suas ligas em Utinga e
Capuava, localizadas em Santo André (SP) e Serra (ES), sob a marca Eluma.

Em 2013, foi concluída a modernização e ampliação da unidade de Cobre Primário, que incluiu a modernização do
processo de eletrólise, que elevou a capacidade instalada de produção anual de cátodo de cobre de 230 mil toneladas
para 280 mil toneladas. No mesmo ano foi inaugurada a nova fábrica de tubos de cobre sem costura “Cast & Roll”, na
unidade de Produtos de Cobre em Utinga, aumentando a capacidade anual instalada para 36 mil toneladas de tubos
de cobre com paredes mais finas.
Em 2015, em busca de maior eficiência operacional e redução de custos e despesas, foi encerrada a operação da
planta de Capuava, que teve seus processos produtivos transferidos para Utinga.
Ainda em 2015, foi inaugurada a “Trefila IV” na planta de Dias d’Ávila (BA), máquina que modela vergalhão para
transformá-lo em fio de cobre, agregando maior valor ao produto final. O investimento de aproximadamente R$12
milhões permitiu à Companhia ampliar sua capacidade de produção de fios em 60%, partindo de 50 mil para cerca de
80 mil toneladas por ano.
Assim, a Companhia passou a ser o único produtor brasileiro não integrado de cobre refinado, e um dos líderes de
mercado do país no segmento de produtos de cobre, como laminados, barras, tubos, conexões e ligas de cobre.
Em 2016, a Companhia foi fortemente atingida pela crise de crédito do Brasil, tendo divulgado, em 31 de maio de
2016, Fato Relevante informando a seus acionistas e ao mercado a respeito da contratação de assessor financeiro
para auxiliar a Companhia na implementação de medidas que visavam fortalecer e readequar a sua estrutura de
capital, liquidez, bem como seu perfil de endividamento, de modo a assegurar o pleno desenvolvimento de suas
atividades e adequar a sua capacidade financeira às perspectivas de curto, médio e longo prazo, com o objetivo
principal de preservar as suas capacidades financeiras e operacionais (“Reestruturação”).
Em 30 de setembro de 2016, a Paranapanema informou ao mercado que foi celebrado um documento denominado
Instrumento Particular Conjunto de Assunção de Obrigação de Não Fazer (“Standstill”) e Outras Avenças (“Acordo de
Standstill”), juntamente com seus principais credores financeiros (“Credores Anuentes”), aditado sucessivamente, por
meio do qual os Credores Anuentes comprometeram-se a não tomar medidas relacionadas a cobrança de seus
créditos, inclusive abstendo-se de vencer antecipadamente obrigações de pagamento de principal ou juros, executar
garantias, ou fazer apontamentos voluntários nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
Em 20 de abril de 2017, por meio de Fato Relevante, a Paranapanema informou ao mercado que foi celebrado um
documento denominado Memorando de Entendimentos Não Vinculante para a Renegociação de Dívidas da
Companhia (o “Memorando” ou “MoU”), juntamente Credores Anuentes. No âmbito de referido Memorando, a
Companhia e os Credores Anuentes envidaram seus melhores esforços para avançar na negociação, de boa-fé, dos
termos e condições do processo de renegociação das dívidas da Companhia perante os Credores Anuentes.
No âmbito de referido Memorando, a Companhia e os Credores Anuentes avançaram na negociação dos termos e
condições do processo de renegociação das dívidas representativas de 84% do endividamento da Companhia perante
os Credores Anuentes, conforme informações previstas no item 6.6 deste Formulário de Referência.
Em 21 de julho de 2017, nos termos do Fato Relevante publicado, a Companhia celebrou acordo de investimentos
com a Glencore International Investments Ltd. (“Glencore”), no qual esta se comprometeu a aportar R$66 milhões no
capital da Companhia, em uma operação de capitalização realizada mediante emissão de ações, além do
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cumprimento de cláusulas suspensivas comuns a este tipo de operação.
Em 20 de setembro de 2017, se encerrou a Reestruturação da Companhia, com o término da vigência do Acordo de
Standstill.
A partir de 2018, a Companhia adotou um processo de retomada, com uma política conservadora de administração
de caixa em complemento a estratégia de alavancagem operacional com vistas a uma maior utilização dos ativos
operacionais e com uma racionalização de custos e despesas.
Em 29 de março de 2019, em sede de Assembleia Geral Extraordinária, a Companhia agrupou suas ações na
proporção de 1 ação ordinária para cada 17, com o objetivo de reduzir a volatilidade das ações de emissão da
Companhia e conferir melhor patamar para a cotação destas.
Em 16 de março de 2020, a Companhia iniciou discussões junto aos seus principais credores financeiros
(essencialmente os mesmos participantes do processo de reestruturação celebrado com a Companhia em 2017)
visando à equalização e alongamento do perfil de sua dívida financeira.
As renegociações das dívidas financeiras da Companhia continuam em andamento, tendo culminado, em 20 de maio
de 2021, na assinatura do “Memorando de Entendimentos Não Vinculante para a Renegociação de Dívidas da
Paranapanema S.A. e Outras Avenças”, pelo qual a Companhia e seus principais credores se comprometem a envidar
seus melhores esforços para renegociar, de boa-fé, os termos e condições de pagamento das respectivas dívidas
financeiras, a fim de que, ao término de referida renegociação, sejam celebrados novos contratos com condições para
fortalecer e readequar a sua estrutura de capital.
Ao mesmo tempo, a Companhia mantém sua disciplina financeira, buscando oportunidades para alavancagem
operacional e otimizando a utilização de seus ativos, mantendo-se integralmente dedicada a restaurar a rentabilidade
de suas operações e dedicar- se-á à implementação do seu plano de negócios e estratégia de crescimento.
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Na data de apresentação deste Formulário de Referência, não há pedido de falência ou de recuperação judicial ou
extrajudicial da Companhia
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A Companhia celebrou, em 8 de agosto de 2017, o Instrumento Particular de Acordo Global de Reestruturação e
Outras Avenças (“Acordo Global”), juntamente com sua sociedade controlada CDPC – Centro de Distribuição de
Produtos de Cobre Ltda. (“CDPC”), na qualidade de fiadora, e os seguintes credores: Banco do Brasil S.A.; Banco do
Brasil S.A., New York Branch; Banco do Brasil S.A., Santiago Chile; Brasilian American Merchant Bank – Bamb; Banco
BNP Paribas Brasil S.A.; Banco Latinoamericano de Comércio Exterior S.A.; Banco Bradesco S.A.; Banco Bradesco
S.A., Grand Cayman Branch; Banco Bradesco S.A., New York Branch; Banco Bradesco, Europa S.A.; Caixa
Econômica Federal; Cargill, Incorporated; Cargill Financial Services International, Inc; China Construction Bank (Brasil)
Banco Múltiplo S.A.; China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A., Cayman Branch; ING Bank N.V.; ING Bank
N.V. Filial São Paulo; Itaú Unibanco S.A. (“Itaú”); Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo; The Bank of Nova Scotia; e
Sumitomo Mitsui Banking Corporation – New York Branch (“Credores”). As operações representativas de dívida
existentes com os Credores que são objeto da Reestruturação alcançavam o montante total aproximado de US$616
milhões (“Dívida Sujeita à Reestruturação” e “Contratos Originais”).
A Companhia concluiu em setembro de 2017 o processo de readequação da estrutura de capital e de reestruturação
do endividamento financeiro. Com isso, a dívida financeira foi reduzida em 28% e alongada em 94%, a qual passou a
ter prazo médio de 4,5 anos. Além disso, houve a capitalização de R$352 milhões por meio de oferta pública restrita
de ações e R$360 milhões de debêntures mandatoriamente conversíveis em ações, totalizando R$712 milhões.
Na oferta pública restrita de ações tivemos as seguintes participações dos acionistas de referência da Paranapanema,
bem como estratégicos:
•

Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil - R$ 120 milhões;

•

Caixa Econômica Federal: R$114 milhões;

•

Mineração Buritirama: R$50 milhões;

•

Glencore International Investments Ltd.: R$ 66 milhões

•

Pequenos investidores: R$2,3 milhões

Após aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, a Glencore passou a exercer os direitos
políticos de suas ações com a participação no Conselho de Administração. Trata-se de um dos principais grupos
globais de trading, com destaque para as operações de cobre. Presente em mais de 50 países, com aproximadamente
1551 funcionários, tem capacidade de produzir 1,4 milhões de toneladas de cobre. Além do cobre, a Glencore possui
em seu portfólio de produtos como zinco, níquel, ferro, alumínio, carvão, petróleo e agricultura.
Para os fins da Reestruturação, a Companhia e os Credores acordaram a divisão da Dívida Sujeita à Reestruturação
em duas tranches distintas, da seguinte forma: (i) a Tranche 1, compreendendo a Reestruturação dos Contratos
Originais representados por Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio (“ACCs”) e/ou Adiantamento sobre Cambiais
Entregues (“ACEs”), no montante total, em 30 de junho de 2017, de aproximadamente US$173,7 milhões (“Tranche
1”); e (ii) a Tranche 2, compreendendo a Reestruturação dos demais Contratos Originais que não sejam representados
por ACCs e/ou ACEs, no montante total, em 30 de junho de 2017, de aproximadamente US$442 milhões (“Tranche
2”), dos quais R$360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões) foram reestruturados sob a forma de Debêntures
Conversíveis, nos termos descritos abaixo.
Os principais termos e condições acordados pelas Partes para a Tranche 1 são: (i) carência de pagamento de principal
de 28 (vinte e oito) meses; (ii) carência de pagamento de juros remuneratórios de 10 (dez) meses; (iii) juros
remuneratórios calculados pela taxa LIBOR acrescidos da sobretaxa indicada no Acordo Global; e (iv) prazo total de
60 (sessenta) meses.
Os principais termos e condições acordados pelas Partes para a Tranche 2 são: (i) carência de pagamento de principal
de 30 (trinta) meses; (ii) carência de pagamento de juros remuneratórios de 12 (doze) meses; (iii) juros remuneratórios
calculados pela taxa LIBOR acrescidos das sobretaxas indicadas no Acordo Global; e (iv) prazo total de 84 (oitenta e
quatro) meses. Em ambas as tranches, os pagamentos de juros e principal a serem feitos pela Companhia serão
realizados de forma pro rata entre os Credores de cada tranche.
Nos termos do Acordo Global, os Credores celebraram, ainda, contrato de compartilhamento de garantias por meio
do qual foram compartilhadas garantias reais outorgadas pela Companhia, consubstanciadas de (i) hipoteca de
primeiro grau sobre o imóvel da planta industrial da Companhia localizada em Dias D’Avila/BA; (ii) penhor de primeiro
grau sobre parte dos bens operacionais não onerados do ativo não-circulante da Companhia localizados em Dias
D´Ávila/BA, Santo André/SP e Serra/ES; (iii) cessão fiduciária de direitos representativos de créditos eventuais da
Companhia constituídos por eventual sobejo oriundo de qualquer excussão de bens atualmente hipotecados e/ou
alienados fiduciariamente a outros credores da Companhia que não participam da Reestruturação; e (iv) penhor de
primeiro grau, sob condição suspensiva, sobre equipamentos e máquinas atualmente gravados com alienação
fiduciária e/ou penhorados em ação judicial da Companhia. A Companhia deverá constituir, ainda, hipoteca
superveniente sobre determinados imóveis que compõe os ativos não operacionais da Companhia, caso tais imóveis
não sejam destinados, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de conclusão da Reestruturação, a
outros acordos negociados paralelamente pela Companhia com terceiros.
A obrigação dos Credores de implementar a Reestruturação das dívidas da Companhia nos termos do Acordo Global
sujeita-se a determinadas condições suspensivas, dentre as quais destacam-se: (i) a realização, pela Companhia, de
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aumento de capital mediante oferta pública de distribuição de ações, com esforços restritos de colocação, nos termos
da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), com o objetivo de
reforçar o caixa da Companhia (“Aumento de Capital” e “Oferta Restrita de Ações”, respectivamente), realizado em
13/09/2017; e (ii) a conversão, pelos Credores da Tranche 2, em montante equivalente a R$360.000.000,00 (trezentos
e sessenta milhões de reais) de Dívidas Sujeitas à Reestruturação de referida tranche em debêntures
mandatoriamente conversíveis em ações ordinárias de emissão da Companhia, integralizadas com direitos creditórios
representativos de tal tranche, nos termos do Acordo Global (“Debêntures Conversíveis”). Vide item 18.5 deste
Formulário de Referência para maiores informações sobre as Debêntures Conversíveis.
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Visão Geral
Na data deste Formulário de Referência, somos a única empresa brasileira transformadora de cobre, com capacidade
instalada de 280kt anuais de cobre primário (catodo). Possuímos um market share substancial no Brasil e, também
distribuímos nossos produtos para os principais mercados consumidores mundiais, já que nosso cátodo CbM está
registado na Bolsa de Shanghai (SHFE) e os cátodos CbM e CbM-P registrados, com Grau A, na bolsa de metais de
Londres (LME).
Nossas atividades estão distribuídas em três unidades industriais:
- Dias D’Avila: Unidade de cobre primário, com atuação na fundição e refino de cobre eletrolítico sob a marca Caraíba,
e na metalurgia de semielaborados de cobre. Localizada na cidade de Dias d’Ávila, no Polo Industrial de Camaçari
(BA), possui terreno de 568.032 m², sendo 90.342 m² de área construída. Esta planta industrial atua na fundição e
refino de cobre primário pelo processo pirometalúrgico, produzindo cátodos, vergalhões, fios trefilados, ácido sulfúrico,
oleum, escória e lama anódica, de onde são extraídos metais preciosos.
- Utinga: Unidade de produtos de cobre, com atuação na metalurgia de semielaborados de cobre e suas ligas.
Localizada no bairro de Utinga, na cidade de Santo André (SP), possui terreno de 240.845,96 m², sendo 88.061 m² de
área construída. Nesta planta industrial são produzidos, sob a marca Eluma, os laminados, as barras e os perfis de
cobre e suas ligas, a partir dos quais são fabricadas peças e componentes para as indústrias automotivas, de
eletroeletrônica, vestuário, ferragens, metais sanitários, estamparias, usinagens, entre outras. Com fábrica dotada da
mais avançada tecnologia para produção de tubos de cobre, são produzidos tubos utilizados em aparelhos de arcondicionado domésticos e industriais, compressores, componentes e dezenas de outros sistemas de refrigeração,
além de tubos destinados à construção civil. Esta planta industrial é certificada pela ISO 14001:2004 e OHSAS 18001;
- Serra: Unidade de produtos de cobre, com atuação na metalurgia de semielaborados de cobre e suas ligas.
Localizada na cidade de Serra (ES), possui terreno de 40.500 m², sendo 9.640 m² de área construída. Na fábrica
capixaba são produzidas as conexões de cobre e bronze da marca Eluma destinadas a sistemas de condução de
água quente ou fria, de combate a incêndio e de gases industriais e residenciais. Tem certificação NSF-61, e é
certificada na ISO 14001:2004 e OHSAS 18001.

Temos um modelo de negócios flexível em três principais frentes:
a. Sourcing: Nossos principais fornecedores de concentrado de cobre estão localizados principalmente no Brasil e
no Chile. , Entretanto, também podemos adquirir de outros fornecedores, localizados, dentres outros, no Peru,
Panamá, América do Norte e na Europa, diversificando o nosso blend de matéria-prima
b. Mix de produtos: Possuimos um mix de produtos completo, que atende, com qualidade reconhecida, às principais demandas
de mercado.
c. Mix de Mercado: Aproveitamos o melhor momento econômico nacional ou internacional.
Processo Produtivo
O processo produtivo, detalhado no item 7.3, se inicia com a compra da matéria-prima principal, o concentrado de cobre.
Além disso, estamos localizados estrategicamente próximos ao Porto de Aratu (BA). O concentrado de cobre é
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adquirido com teor aproximado de 28% de cobre contido, além de outros metais como ouro, prata, zinco, chumbo,
níquel e outros elementos como enxofre. O concentrado de cobre tem como principal produtor mundial o Chile,
fornecedor de parcela relevante (cerca de 78%) dos suprimentos da Paranapanema. Temos a capacidade de consumir
cerca de 775 mil toneladas de concentrado de cobre por ano.
O concentrado de cobre é tratado através de um processo pirometalúrgico (refino de metal através do calor) na unidade
de Cobre Primário, localizada em Dias d’Ávila (BA). O processo tem início com a fundição do concentrado de cobre
no forno flash e refino a fogo para produção de ânodos, que também gera os coprodutos ácido sulfúrico (a partir do
enxofre contido nos gases liberados no forno) e lama anódica (que contém prata e ouro). As placas de ânodo são
purificadas através da ação de corrente elétrica contínua por um período de 11 dias em um processo denominado
eletrólise, de modo a elevar o teor de cobre contido para 99,99% de pureza nos cátodos. A unidade de Cobre Primário
tem capacidade de produção de 280 mil toneladas/ano de cátodo, 658 mil toneladas/ano de ácido sulfúrico e 874
toneladas/ano de lama anódica.
Os cátodos podem seguir para a produção de produtos de cobre partindo para processos como laminação, que
produzirá vergalhão de cobre, e trefila, que produzirá fios de cobre, ainda em Dias d’Ávila. Os cátodos e vergalhões
podem ser destinados à unidade Produtos de Cobre, com atividades em Utinga (Santo André – SP) e Serra (ES) que
juntamente com sucata de cobre e outros metais geram os produtos de cobre e suas ligas, como tubos retos sem
costura, barras, laminados e conexões.
A seguir segue a capacidade de produção anual de Produtos de Cobre:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

220 mil toneladas/ano de vergalhões
280 mil toneladas/ano de catodos
14 mil toneladas/ ano de extrudados (barras e arames)
80 mil toneladas/ano de fios trefilado
24 mil toneladas/ano de laminados
30 mil toneladas/ano de tubos
1 mil toneladas/ano de conexões

Cobre
O cobre é um dos metais mais versáteis encontrados na natureza. Dentre suas diversas propriedades, podemos
destacar: condutividade elétrica, condutividade térmica, flexibilidade e maleabilidade, a alta resistência a corrosão e a
ação antimicrobiana.
Por conta dessas inumeras propriedades, o cobre ao longo dos últimos anos vem ganhando cada vez mais
importância. Como exemplo, podemos citar os carros elétricos, que, em média, tem 5 vezes mais cobre que os
veículos convencionais, isto porque as propriedades mecânicas do cobre, com especial destaque à condutividade
elétrica, são imprescíndiveis para esta aplicação. A alta demanda por soluções ecologicamente mais viáveis como a
energia limpa (enegia solar, energia eólica etc) e a chamada “onda verde”, também elevam o cobre a um patamar de
destaque para sua utilização. Além disso, seu uso tem sido amplamente divulgado para a prevenção e controle de
doenças devido à sua ação antimicrobiana.
Por um outro lado, como qualquer minério, por ser um recurso natural, há um ponto de atenção quanto ao tempo de
vida útil das atuais minas provedoras, já que estas, talvez, não tenham capacidade produtiva para suprir este aumento
na demanda. Entretanto, por termos um produto altamente reciclável, que pode voltar infinitas vezes ao processo sem
perdas, significativas, de suas propriedades, o incentivo às políticas de logística reversa e destinação correta dos
materiais sejam pontos cruscias para minimizar o efeito dessa escazes de matéria-prima oriunda diretamente da
natureza.
Estratégia Comercial
Somos a maior produtora de cobre não integrada do Brasil e a única empresa brasileira a transformar o cobre mineral
em metal. Nossas marcas Caraiba e Eluma detêm grande relevância e participação neste mercado, sendo
reconhecidas como sinônimos de produtos de alta qualidade, baseadas em nossa tecnologia de produção, rígidos
controles de processos e produção.
Nossa estratégia comercial baseia-se em fornecer um completo mix de produtos e serviços para nossos clientes,
objetivando a comercialização de produtos de maior valor agregado e em linha com as mais atuais e exigentes
demandas de nossos clientes.
Também atuamos fortemente nos processos de reciclagem da matéria-prima no processo produtivo, indo ao encontro
de outro ponto de extrema relevância para a Companhia: nosso compromisso e responsabilidade com o meio ambiente
e a sustentabilidade.
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Não aplicável, tendo em vista a Companhia não ser uma sociedade de economia mista.
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a. produtos e serviços comercializados
Temos somente um segmento operacional que é o cobre.
O segmento de cobre compreende a produção e comercialização de cobre eletrolítico, seus subprodutos e serviços
correlatos, bem como semielaborados de cobre e suas ligas. Produzimos 108.7 mil toneladas de cobre refinado
(cátodos), em 2020.

Abertura da nossa receita é apresentada por cobre primário e produtos de cobre, denominados componentes de
receita.
•
•

Cobre Primário: produz cobre refinado na forma de cátodos
Produtos de Cobre: produz vergalhões, fios, barras, tubos, arames, laminados e conexões. O volume (emtoneladas)
de vendas por componente de receita encontra-se detalhado abaixo:

b. receita proveniente do segmento de cobre e seus respectivos componentes de receita
A abertura da Receita Líquida por componente de receita e mercado de destino encontra-se detalhada a seguir:
Receita Liquida (R$ millhões)

2018

2019

2020

Cobre Primário

1.530,6

1.308,9

828,2

Produtos de Cobre

2.499,2

3.236,6

2.827,7

1.715,5

2.553,6

1.966,7

783,6

683,1

861,0

736,1

682,1

637,6

4.765,8

5.227,6

4.293,5

Vergalhões, Fios e outros
Barras/Perfis/Arames/Laminados/Tubos/Conexões
Coprodutos
Receita Líquida Total

c. lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido da Companhia
A Companhia incorreu no prejuízo de R$861,7 milhões durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

PÁGINA: 67 de 266

Formulário de Referência - 2021 - PARANAPANEMA S.A.

Versão : 6

7. Atividades do emissor / 7.3 - Produção/comercialização/mercados

a) Características do processo de produção
Temos somente um segmento operacional que é o cobre.
O segmento de cobre compreende a produção e comercialização de cobre primário e de produtos de cobre, seus
subprodutos e serviços correlatos.
Unidade de Cobre Primário
Produção de Cobre Primário
A produção de cobre primário consiste em um processo pirometalúrgico (refino de metal através do calor), a partir do
minério sulfetado de cobre (concentrado de cobre) e sucata de cobre para reciclagem, conforme o fluxo a seguir:
As etapas do processo estão detalhadas a seguir:

O processo produtivo se inicia com a compra da matéria prima principal, o concentrado de cobre, com teor aproximado
de 28% de cobre contido, além de outros metais como ouro, prata, zinco, chumbo, níquel e outros elementos como
enxofre.
1. Processo de Produção de Ânodos
Fusão do concentrado: o concentrado, após a secagem, é transportado ao Forno Flash, entrando em fusão e, por
gravidade, a parte mais pesada (matte) é depositada no fundo do forno (settler) e posteriormente vazada e transferida
para o conversor por meio de panelas.
Conversão: transforma o matte em cobre blister via processo de oxidação em estado líquido, visando eliminar ferro e
enxofre contidos no matte. A oxidação ocorre com o sopro de ar de processo através de ventaneiras.
Refino a fogo: processo de bateladas de oxidação-redução, visando à purificação do cobre blister, com a retirada do
enxofre e metais (Fe, Co, Ni, As, Pb, Zn, etc.). Após a oxidação ocorre a redução injetando-se GLP através das
ventaneiras. Em seguida, são escoadas em moldes, obtendo-se placas de ânodo.
2. Processo de produção de Cátodos
Refino eletrolítico: processo eletroquímico onde, sob a ação de corrente elétrica contínua, ocorre a purificação do
cobre refinado a fogo (ânodo), elevando o teor de cobre contido “t Cu” de 99,3% para 99,99%, eliminando impurezas
metálicas nocivas às propriedades eletromecânicas do cobre. Os ânodos são dissolvidos gradativamente e os íons
de cobre, em suspensão no eletrólito e sob a ação de campo elétrico, dirigem-se para o cátodo onde se depositam
como metal (cobre eletrolítico). O tempo decorrido entre a colocação das placas de ânodo e a obtenção das de cátodo
é, em média, de 20 dias, resultando em um produto com 99,99% de pureza.
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3. Origem dos subprodutos do processo pirometalúrgico
Ácido sulfúrico: os gases produzidos no Forno Flash e nos conversores são aproveitados para produzir ácido sulfúrico,
através do método de absorção dupla. A planta de ácido sulfúrico compreende, basicamente, três sistemas: sistema
de limpeza de gases, sistema de conversão catalítica de SO2 e SO3 e sistema de absorção por ácido sulfúrico. Na
primeira etapa do processo, o gás é saturado em uma torre umidificadora e enviado a uma torre de lavagem e em
seguida a precipitadores eletrostáticos. As impurezas contidas no gás são retiradas do sistema na forma de lamas,
sendo neutralizadas e bombeadas para a planta de tratamento de efluentes. O gás limpo alimenta vários leitos
catalíticos para conversor de SO2 e SO3 e finalmente a massa gasosa passa por uma torre de absorção onde o SO3
é absorvido por circulação em contracorrente de ácido sulfúrico a 98%. Os gases sem o SO2 são lançados à atmosfera
através de uma chaminé, com concentrações de SO2 que atendem aos limites previstos pelos órgãos ambientais e
também aos estabelecidos na licença de operação. O ácido sulfúrico produzido é armazenado em quatro tanques com
capacidade de 14. 843 m³ em nossa planta industrial.
Tratamento de lama: a lama anódica é originária das “impurezas” do ânodo e deposita-se durante a eletrólise no fundo
das células. Na época da troca dos ânodos é drenada para o poço de dreno de onde é bombeada para os
espessadores para decantá-la. O overflow é filtrado e volta aos tanques de eletrólito. A lama decantada com eletrólito
é enviada para área de tratamento de lamas, onde o cobre contido é recuperado por lixiviação. A polpa passa então
por um filtro prensa, retornando o filtrado para os espessadores. A torta com 20% de umidade é enviada à área de
secagem onde passa por uma estufa, saindo com 5% de umidade. Após a secagem, a lama é embalada em tambores
metálicos ou em big-bags estocada em área adequada que impossibilita contaminação do solo, e vendida a
beneficiadores para a extração dos metais preciosos (ouro, prata, etc.).
Escória: a escória granulada é resultante do processo de fusão e refino do cobre, onde o ferro contido no concentrado
se dissocia do cobre ao entrar em contato com o oxigênio. O ferro então se estabiliza formando o silicato ferroso,
principal constituinte da escória. Como a escória encontra-se líquida e a uma alta temperatura, ela passa por uma
granulação por jato de água onde se cristaliza em pequenos grãos, seguindo então para secagem e peneiramento,
resultando daí a escória granulada, que também é comercializada.
Oleum: para produzir o oleum parte-se do ácido com 98% de concentração, provocando um contra fluxo com uma
corrente de SO3 gasoso. O ácido sofre então uma concentração passando de 98% para 100%, e ainda apresentando
22% de SO3 livre no banho. Já pronto, ele é estocado em tanques de aço carbono com sistema de lavagem de gases
e transportado em caminhões tanque conforme licença de operação. É um produto altamente tóxico e corrosivo,
exigindo cuidados especiais. Esse produto é usado, devido ao seu elevado teor de anidrido sulfúrico livre, na utilização
de ácidos fracos e na sulfonação de compostos orgânicos em geral.
Unidade de Produtos de Cobre
Produção de semielaborados de cobre e suas ligas
1. Fabricação de produtos de cobre (laminados, barras, perfis, arames, fios trefilados, vergalhões, tubos e conexões).
O processo de produção dos produtos semielaborados de cobre e suas ligas consiste, inicialmente, por uma fundição
semicontínua, composta por fornos a indução, onde são gerados tarugos redondos e placas, ou por uma fundição
contínua, onde as lâminas ou vergalhões em bobinas são obtidas diretamente.
A fundição está capacitada a atender diversas especificações de liga conhecidas internacionalmente através de
normas e a desenvolver, internamente, ligas objetivando melhor o desempenho do material e/ou atendimento a
solicitações de clientes.
Os tarugos são então conformados por extrusão, produzindo barras, fios ou tubos. Os produtos extrudados seguem
o roteiro de fabricação traçado, passando por processo de trefilação e de tratamento térmico, para obtenção das
características mecânicas e, por processos de decapagem química para adequação do acabamento superficial.
As placas ou bobinas são desbastadas por processo de laminação a quente ou a frio, dando origem às bobinas.
Todas as bobinas têm suas superfícies trabalhadas por fresamento para eliminação de oxidações. O material passa
ao setor de laminação a frio, tratamento térmico e decapagem, onde a espessura e as propriedades mecânicas
requeridas são obtidas, sendo, então, refilado nas larguras desejadas.
Cada produto em fabricação possui uma rota de processo pré-estabelecido pelo setor de processos metalúrgicos.
Durante o processo produtivo o material é examinado, para comprovar sua adequação às propriedades requeridas.
2. Processo de produção e características dos produtos semielaborados de cobre e suas ligas
Laminados de cobre e suas ligas: os laminados são produzidos em cobre, latão ou bronze, obtidos por processo de
laminação a quente e a frio, podendo ser fornecidos em rolos, carretéis, chapas e tiras retas. São produtos com
superfície plana, de seção retangular e espessura uniforme em todo o seu comprimento.
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Tubos de cobre e conexões: os tubos de cobre são obtidos por processo de extrusão e trefilação a frio, de modo a se
obter um produto de seção transversal contínua, sem descontinuidade e com espessura de parede uniforme. As
superfícies podem ser lisas, aletadas ou ranhuradas em todo o seu comprimento. O produto pode ser fornecido em
comprimento reto, rolos, bobinas ou carretéis. As conexões são produzidas na planta de Serra em cobre e bronze,
podendo ser soldáveis, roscáveis, e flangeadas, dependendo da aplicação.
Com a inauguração da Nova Fábrica de Tubos com tecnologia Cast & Roll, em outubro de 2013, nosso processo de
produção de tubos foi modificado e cada etapa desse processo será descrito de maneira resumida a seguir:
Inicia-se o processo através da fundição, operação típica onde a carga de matéria prima é fundida em fornos de
indução a cerca de 1.250°C. Após a fusão, o metal fundido é transferido dos fornos principais para o forno de espera,
que aguarda a carga completa para iniciar o vazamento do metal líquido. Durante a fusão, são adicionados elementos
necessários para a composição química da liga a ser obtida. Ao longo da operação, são colhidas amostras que
seguem rapidamente aos laboratórios para comprovação das características químicas do metal líquido. Com a
confirmação de que a composição química está dentro do esperado, o metal pode finalmente ser vazado, seguindo
para a próxima etapa. Na fundição contínua, o metal líquido segue por moldes cilíndricos de grafite refrigerados a água
forçando a solidificação do metal. O fluxo contínuo do cobre fundido faz com que seja obtido um longo cilindro de
metal. Após um determinado comprimento se formar, uma serra acompanha o movimento do cilindro que está se
formando e corta o material formando os tarugos de metal. Após esta etapa, inicia-se o processo de redução de área,
no equipamento planetário, onde o tubo fundido é laminado através de três roletes posicionados a 120°, que além de
girar em seu eixo, gira no eixo do tubo proporcionando assim uma redução uniforme e mais produtiva. Estas
ferramentas pressionam o lado externo deste tubo enquanto um madril mantém o apoio no interior. Esta ação
combinada causa uma redução do diâmetro e da espessura de parede, aumentando seu comprimento.
Após o processo, as extremidades são descartadas e o restante segue para a etapa seguinte. Na trefilação, o tubo
passa por uma série de ferramentas (matrizes e mandris) de diâmetros cada vez menores até se atingir o diâmetro e a
espessura desejada.
Como o trabalho a frio realizado na trefilação endurece o cobre, caso o produto a ser fornecido deva ser flexível, será
necessária uma etapa de tratamento térmico. Nesta etapa, o material é aquecido numa faixa entre 450° e 700° C e
mantido durante um determinado tempo para alterar sua estrutura interna. O recozimento apenas altera a estrutura
cristalina do material, sendo que o mesmo mantém sua composição química e mesmo a aparência externa inalteradas.
De acordo com a utilização do material e da norma de fabricação, os tubos são ainda gravados à tinta e mesmo em
baixo relevo, de modo a se obter um registro sobre o produto/produtor na própria superfície.
Barras e perfis de cobre e suas ligas: as barras e perfis são produzidos em cobre ou latão, sendo obtidos por processo
de extrusão seguida de trefilação a frio ou apenas por extrusão. São produtos não planos e perfilados, de seção maciça
ou oca, nos formatos redondo, quadrado, sextavado, oitavado, retangular e perfilado. A superfície é lisa em todo o
seu comprimento.
Vergalhões - Laminação: processo metalúrgico e mecânico, onde os cátodos de cobre que se destinam à produção
de vergalhão são fundidos em forno vertical. O material fundido flui por canaletas para um forno de retenção onde se
obtém temperatura e fluxo regularizador para a alimentação da lingotadeira contínua. O lingote contínuo moldado na
Hazelett é alimentado num trem de laminação. Através de reduções sucessivas no laminador, o lingote é transformado
em vergalhão de diâmetro 8 mm e 12,5 mm. Saindo do laminador, o vergalhão passa por um sistema de decapagem
ácida para remoção de eventuais camadas de óxido, originado no processo de laminação. Em seguida, é lavado e
recebe aplicação de uma camada de cera protetora e então é enrolado em bobinas de cinco toneladas e embalado
para expedição.
Fios Trefilados - Trefilação: processo de produção metalúrgico e mecânico que tem como objetivo, transformar o
vergalhão de cobre em fios, basicamente reduzindo o diâmetro do vergalhão de cobre através da passagem forçada
por fieiras.
Arames de cobre: Os arames são produzidos em cobre com a utilização de vergalhões de cobre e são conformados
mecanicamente em equipamentos chamados Conform.
Informações adicionais:
Em todas as plantas:
▪
▪
▪
▪

Os equipamentos utilizados nos processos têm as suas capacidades produtivas conhecidas;
A manutenção dos equipamentos é efetuada de forma preventiva, para que não haja risco de eventuais
paralisações. As manutenções gerais são efetuadas regularmente;
Periodicamente são conduzidas reformas devidamente autorizadas, visando melhorias no desempenho;
As máquinas e equipamentos estão cobertos por seguros, cujos montantes são considerados suficientes para fazer
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▪

em face de eventuais riscos sobre os ativos e/ou responsabilidades;
Os processos produtivos são frequentemente analisados com o objetivo de se obter melhor qualidade com menor
custo de fabricação.

b. características do processo de distribuição
Cerca de 55% do cobre eletrolítico produzido pela Paranapanema é comercializado no mercado interno em forma de
cátodo ou produtos de cobre. O restante é exportado para países em todos os continentes, tendo a América do Norte,
Asia e o Mercosul como principais mercados. Para disputar mercados competitivos como esses e marcar a presença
dos produtos da Paranapanema de alta qualidade no mundo inteiro, são adotados princípios de excelência em gestão,
qualidade e sustentabilidade.No Brasil, os nossos produtos competem com os importados do Chile, o maior exportador
mundial, que ainda é favorecido com alíquota zero de importação.
As características da sua eficiência internacional como a paridade dos preços, a disponibilidade de produto para
entrega imediata, a elevada qualidade do cobre eletrolítico (marcas CbM e CbM-P) – que é comprovada pelo registro
na LME como grau A – e certificação ISO 9001 são fatores que nos permitem competir com os concorrentes do
mercado internacional.
Distribuição
O departamento de logística trabalha na busca de soluções inovadoras para cumprir com essa missão. Distribuímos
nossos produtos através de diversos canais, incluindo varejistas, lojas, distribuidores, equipes de vendas nacionais e
internacional através de suas unidades de negócios e de representantes comerciais em todo Brasil.
Faz parte da nossa estratégia a utilização de transporte multimodal (Rodoviário e Marítimo), buscando sempre maior
eficiência nas entregas para nossos clientes, aliados ao menor custo operacional. Isso propicia uma competitividade
diferenciada frente aos concorrentes.
A distribuição física dos produtos é terceirizada, com a utilização de transportadoras especializadas, não ligadas à
Companhia.
As exportações são basicamente efetuadas por via marítima, exceto para os países vizinhos, onde em alguns casos,
as vendas são por via terrestre.
c. características dos mercados de atuação, em especial:
i.

participação em cada um dos mercados

A Paranapanema é a única empresa brasileira a transformar o cobre mineral em metal. Atua em diversos segmentos
industriais que vão desde a indústria de base até o consumidor final, tendo como principais aplicações:
•

Projetos de Infraestrutura de Transmissão e Distribuição de Energia: o cobre é o principal componente utilizado na
fabricação de fios e cabos para transmissão e distribuição de energia e telecomunicações;

•

Motores e rotores elétricos: o cobre é o principal componente para a fabricação de motores e rotores elétricos para
diversas aplicações industriais;

•

Eletrogeradores Eólicos: o principal uso do cobre em tecnologias de energia eólica está na confecção das bobinas
do estator e rotor, partes críticas do gerador eólico, além de cabos de energia de alta tensão, bobinas de
transformadores e aterramento;

•

Interligações de Parques Solares: o cobre faz parte dos materiais utilizados para células e fitas solares
fotovoltaicas, em cabeamento da tecnologia de aterramento, inversores e transformadores;

•

Tubos de cobre para aplicações industriais para os segmentos de refrigeração, climatização, ventilação e ar
condicionado;

•

Tubos de cobre e conexões de cobre e bronze para aplicações na construção civil em sistemas hidráulicos, de
aquecimento solar, de distribuição de gases e sistemas de combate a incêndio;

•

Chapas e tiras laminadas de cobre, bronze e latão para aplicações em diversos segmentos industriais. Tais como:
indústria mecânica e de metalurgia, indústria bélica, indústria de chaves e cadeados, indústria têxtil e de moda,
entre outros.

Principais aplicações dos coprodutos oriundos da fabricação do cobre
•

Ácido Sulfúrico (Ácido Sulfúrico 98%, Ácido Fraco e Oleum): Destinado ao agronegócio como um dos principais
insumos para a produção de fertilizantes; às industriais químicas em geral; às indústrias de papel e celulose; entre
outras aplicações.
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•

Escoria de Cobre: Destinado, basicamente, à indústria cimenteira.

•

Lama Anódica: Destinada, exclusivamente, ao mercado externo, para industriais recicladoras que visam garimpar
a parcela de metais preciosos ali contidos.

O cobre é uma commodity global e em 2019 teve um consumo de, aproximadamente, 24,4 milhões de toneladas. Tem
como principal mercado a China, correspondendo a aproximadamente 71% do mercado mundial, seguida pela Europa
com 16%, Estados Unidos conta com aproximadamente 10% e o Brasil em volta de 1,5% do mercado total. Dentre
suas principais aplicações destacam-se os segmentos da construção civil, indústria metalmecânica, metalurgia,
automotivo e infraestrutura.
No Brasil, o consumo aparente estimado em 2019 foi de 356 mil toneladas, resultantes após sequenciais retrações no
mercado doméstico, especialmente fortes no período entre 2014 e 2016, onde a queda apresentada no mercado
chegou a 36,5%. Entretanto, no ano de 2019 o mercado mostrou uma recuperação de 10% quando comparado com
o volume de 2017. Tendência esta que também é percebida no mercado global que, no mesmo período, somou um
crescimento de 3%:

De acordo com o Anuário Brasileiro do Cobre, no ano de 2019, tivemos uma demanda de cerca de 54.000t a mais
que a oferta dos produtos no mercado nacional, demonstrada, claramente, na tabela acima, onde as importações
foram de 229.000t, enquanto as exportações ficaram na casa das 175.000t.
Já no mercado internacional, de acordo com a ICSG (International Copper Study Group), tivemos no ano de 2019 uma
produção de cobre de aproximadamente 24 milhões/t, enquanto o consumo aparente é de aproximadamente 24,4
milhões/t, apresentando um déficit de aproximadamente 400.000t na produção.
Os cátodos da Paranapanema são certificados pela London Metal Exchange (LME) com grau A, requisito
indispensável para concorrer no mercado internacional, tendo, assim, exportado seus produtos para cerca de 24
países.
Desta forma, a nossa atuação está baseada em atender tanto ao mercado nacional, bem como à necessidade de
exportação oriundas, principalmente, da América Latina, Ásia e Oriente Médio.
Na tabela abaixo as informações descrevem nossas vendas no mercado interno, bem como no mercado externo:
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De acordo com o Anuário Brasileiro do Cobre, em 2019, o mercado interno de cobre tem como principais consumidores
o setor da construção civil, que corresponde a 31% do total, o setor de mecânica e metalurgia com 9,2%, além do
setor automotivo com 7,1%.
Já no mercado mundial os maiores consumidores São a indústria de equipamentos representando 31%, seguida pelo
setor da construção civil com 28% e infraestrutura demandando 16% do total.
Segundo dados da ICSG (International Copper Study Group), no ano de 2019, o consumo global de cobre girou em
torno de 24 milhões de toneladas. O grande mercado dos produtos é a Ásia, que responde por 71% do consumo
mundial, seguida pela Europa com 16% e pela América do Norte com 10%, conforme representação gráfica abaixo:

A oferta dos produtos de cobre deve ser dividida em três categorias: Cátodos de Cobre, Fios e Vergalhões e
Semimanufaturados.
No Brasil, a Paranapanema é a única indústria que transforma o cobre mineral em metal, produzindo os catodos de
cobre. Nossa capacidade de produção atual é de 285.000t/ano.
Para os fios e vergalhões estima-se que a capacidade produtiva brasileira seja de 400.000t/ano. Entretanto, apenas
cerca de 174.500t foram produzidas.
Já para os produtos semimanufaturados de cobre, de acordo com o Anuário Brasileiro de Cobre, calcula-se uma
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capacidade fabril de cerca de 325.000t/ano. Entretanto, deste total, foram produzidas somente 166.700t em 2019.
Considerando os principais players de mercado (Ibrame, Cecil e Termomecânica), temos a seguinte distribuição
geográfica dos principais produtores das três categorias citadas:

A participação de mercado da Paranapanema no mercado doméstico é de difícil mensuração uma vez que existem
diversos fornecedores pequenos e não registrados em associações de classe, comprometendo a qualidade da
informação. Por esta razão, optamos por não apresentar dados de participação de mercado que podem levar a
interpretações equivocadas.
Já no mercado externo, nossa participação é muito pequena, praticamente irrelevante, dado o tamanho deste mercado
globalmente.
ii. condições de competições nos mercados Unidade de Cobre Primário
O mercado internacional de cobre é pulverizado com produção global de cobre refinado de cerca de 23,6 milhões de
toneladas em 2018, apresentando consumo crescente, conforme dados da consultoria WoodMackenzie. No mercado
brasileiro, o consumo de cobre alcançou 292 mil toneladas em 2018, segundo dados preliminares da consultoria
WoodMackenzie.
Os principais produtores mundiais de cobre refinado são Jiangxi Copper Companyi (China), Codelco (Chile), e Aurubis
(Alemanha). A concorrência de produtos importados no Brasil ocorre via tradings, que atuam como intermediárias, sendo
favorecidas pela guerra fiscal entre os estados, principalmente no Estado de Santa Catarina.
Não há produtores concorrentes no Brasil, pois a Paranapanema é a única empresa transformadora de cobre refinado
no país. A concorrência do cobre importado, principalmente de produtores chilenos é forte e desvantajosa devido ao
imposto de importação zero para os países integrantes da Aladi, bem como aos incentivos para importação via sistema
de benefícios fiscais.
Em janeiro de 2013, entrou em vigor a Resolução 13 do Senado Federal, que reduziu os incentivos fiscais que alguns
Estados concediam para alguns produtos importados o que incentivou a adoção de planejamento tributário por parte
da concorrência, reduzindo as margens das tradings no mercado interno.
Unidade de Produtos de Cobre
A Paranapanema atua no setor de semielaborados de cobre e suas ligas, desenvolvendo e fabricando produtos como
tubos, barras, vergalhões, fios trefilados, arames, laminados e conexões de cobre e bronze, tendo obtido o ISO 90012015, bem como certificações de conformidade de produto emitidas por organizações internacionais.
Os produtos semielaborados de cobre também atuam como prestadores de serviços na transformação da sucata de
cobre em seus produtos, processo este denominado tolling. Tal prestação de serviços consiste na transformação da
sucata de cobre fornecida pelos clientes, em produtos derivados do cobre, conhecidos como de cobre tolling.
A alta capacidade do processo de fundição desenvolvido, é evidenciada pela possibilidade de atender a diversas
especificações de liga de cobre (conhecidas internacionalmente através de normas) e pelo desenvolvimento, interno,
de ligas objetivando um melhor desempenho do material e/ou para atender às solicitações dos nossos clientes.
Os principais concorrentes nacionais são a Termomecânica S.A., Cecil Langoni Laminação de Metais Ltda, IBRAME Indústria Brasileira de Metais e a Cobresul Metais.
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Visando melhorar o desempenho perante o mercado e também frente à concorrência, estamos desenvolvendo ações
voltadas a aumentar o valor agregado de nossos produtos. Essas ações consistem basicamente no aperfeiçoamento
dos processos de assistência técnica, pesquisa, desenvolvimento e inovação, gestão de entrega, promoção e
propaganda e condições comerciais.
Diante das incertezas do cenário econômico brasileiro, nossos esforços no mercado doméstico estão direcionados
para recuperação de Market Share e enriquecimento do mix de vendas, gerando assim maiores margens para a
companhia.
Também objetivamos expandir nossas exportações de produtos semielaborados de cobre, através do estabelecimento
de estratégias comerciais específicas de forma segmentada por produto e região, tendo o Oriente Médio, a América
do Norte e o Mercosul como os principais mercados de atuação.
d. eventual sazonalidade
Não se aplica.
e. principais insumos e matérias primas
i. descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou
regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e a respectiva legislação aplicável
Mantemos relacionamento de longo prazo com nossos fornecedores. Periodicamente, os fornecedores são avaliados
e, conforme o caso trabalha-se em conjunto na tentativa de resolver eventuais problemas.
Não há qualquer acordo de exclusividade com fornecedores, mas sim um trabalho conjunto que possibilita que
programem sua produção a fim de atender à nossa demanda.
Alguns dos insumos e matérias primas utilizadas pela Companhia estão sujeitas a controle do Exército, Polícia Federal
e Polícia Civil, por se tratarem produtos químicos cuja fabricação, acesso e utilização são controlados por tais órgãos,
nos termos do Decreto nº 3.665/2000, Portaria nº 1.274/2003 e legislação local aplicável. A Companhia deve manter,
para tanto, licenças perante esses órgãos que a autorizem a utilizar determinados produtos químicos controlados e os
fornecedores devem manter licenças perante esses órgãos que os autorizem a fabricar e/ou revender produtos
químicos controlados.
ii. eventual dependência de poucos fornecedores
A principal matéria prima utilizada no processo de fabricação do cátodo é o concentrado de cobre. Em 2014 e em
2015 13% da matéria-prima foram adquiridas no mercado nacional e 87% no mercado externo. Em 2016 3% da
matéria-prima foi adquirida no mercado nacional e 97% no mercado externo. Em 2017, 8% da matéria-prima foi
adquirida no mercado nacional e 92% no mercado externo. Em 2018, 12% da matéria-prima foi adquirida no mercado
nacional e 88% no mercado externo. Em 2019, 18% da matéria-prima foi adquirida no mercado nacional e 82% no
mercado externo. Os principais fornecedores estão localizados principalmente no Chile, que é o maior produtor
mundial de cobre, mas também possuímos fornecedores no Peru. No entanto, também podemos adquirir concentrado
de cobre na América do Norte e Europa, diversificando as origens de nossa matéria prima.
Além do concentrado de cobre, a Paranapanema também utiliza a sucata de cobre em seu processo produtivo. A captação
pode ser proveniente do mercado doméstico ou internacional, a depender das condições comerciais de cada origem.
Essa matéria prima pode compor até 25% do volume de cátodos produzidos.
Considerando que toda matéria-prima procede de diversas minas de cobre, não há dependência excessiva ou
vulnerabilidade em relação às suas fontes de suprimentos. Os fornecedores são selecionados ou prospectados,
identificando aquele que oferece as melhores condições e qualidades adequadas à tecnologia atual, com objetivo de
obter os melhores resultados econômicos possíveis.
iii. eventual volatilidade em seus preços
A precificação de produtos na indústria do cobre é feita de forma dinâmica, com preços indexados ao preço base do
metal, que é negociado diariamente nas bolsas de valores.
As principais bolsas de referência para a fixação dos valores base são a London Metal Exchange (LME), a Shanghai
Futures Exchange (SHFE) e Commodity Exchange (COMEX).
Os valores negociados entre produtores e clientes são definidos no formato “Metal mais Prêmio”. Ou seja, o preço
final é formado pela cotação LME do metal com a adição de um prêmio comercial, que se refere ao valor que será
pago pelo processo de transformação do metal em produto acabado e entregue. O prêmio é negociado cliente a
cliente, de acordo com condições comerciais e de mercado, devendo cobrir custos de produção, logística,
financiamento e margem de lucro do fabricante.
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a. montante total de receitas provenientes do cliente
Não há clientes relevantes que sejam responsáveis por mais de 10% da nossa Receita Líquida Total.
b. segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente

Não aplicável, já que não há clientes relevantes que sejam responsáveis por mais de 10% da
nossa Receita Líquida Total.
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a.
Necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação
com a administração pública para obtenção de tais autorizações
Licenças necessárias para o exercício das atividades:
UNIDADE

ÓRGAO LICENCIADOR
Prefeitura de Dias
D’ Ávila

NOME DA LICENÇA

VALIDADE

Alvará de localização e funcionamento

31/01/2022

Licença de Operação da Metalurgia

28/01/2023

Licença de Operação do Galpão de Armazenamento
21/12/2021
de Concentrado
INEMA

Licença de Operação do Aterro Industrial de
resíduos

18/06/2021
(em renovação)

Licença de Operação do Acidoduto/Oleoduto

Em processo de
desativação

Licença de Operação do Polo Industrialde Camaçari 13/07/2026
Dias D’Ávila (BA)
IBAMA
Vigilância Sanitária Local

Cadastro Técnico Federal/Certificado de
Regularidade
Alvará de Saúde Pública (Licença do
Posto Médico/Ambulatorial)

12/07/2021
31/10/2021

Vigilância Sanitária Local

Alvará de Funcionamento do Refeitório

30/11/2021

Ministério da Defesa –
Exército Brasileiro

CertificadodeRegistro (necessária àutilizaçãode
produtos químicos controlados)

17/04/2023

Policia Federal – Divisãode
Certificado de Licença de Funcionamento
Controle de Produtos Químicos (necessária à utilização de produtos químicos
controlados)

05/01/2022

INEMA

Outorga de Captação de Água

15/11/2023

Corpo de Bombeiros

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro - AVCB

20/10/2021

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro – AVCB
(Porto de Aratu)

10/11/2021

CREA-BA

Certificado de Registro e Quitação de Pessoa
Jurídica

Em renovação

COREN-BA

Certidão de Responsabilidade Técnica

30/07/2021

Prefeitura de Serra – ES

Alvará de Funcionamento da Prefeitura

15/06/2021

IEMA

Licença de Operação de Fábrica

04/12/2024

IBAMA

Cadastro Técnico Federal/Certificado de
Regularidade

06/08/2021

AGERH

Declaração de uso de água subterrânea

19/09/2022

AGERH

Declaração de uso de água subterrânea

20/11/2022

Vigilância Sanitária Local

Licença de Funcionamento de Restaurante

28/06/2022

Vigilância Sanitária Local

Licença de Funcionamento do Ambulatório

09/12/2022

Serra (Vitória – ES)
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CREA-ES

Certificado de Registro e Quitação de
PessoaJurídica

Em renovação

Prefeitura de Santo André
- SP

Alvará de Funcionamento da Prefeitura

Indeterminado

CETESB

Licença de Operação

Em renovação

Vigilância Sanitária Local

Licença de Funcionamento do Ambulatório

26/08/2021

Vigilância Sanitária Local

Licença de Funcionamento do Consultório de
Odontologia

27/10/2021

Licença de Funcionamento de Restaurante

Em renovação

Certificado de Registro (necessária à utilização
de produtos químicos controlados)

30/09/2022

Vigilância Sanitária Local
Utinga (Santo André –
Ministério da Defesa –
SP)
Exército Brasileiro
Polícia Civil

Licença para uso de Produtos Químicos Controlados 31/12/2023

Polícia Civil

Certificado de Vistoria para depósito de produtos
químicos controlados para fins industriais

31/12/2021

Polícia Federal – Divisão de
Controle de Produtos

Certificado de Licença de Funcionamento
(necessária à utilização de produtos químicos

03/08/2021

IBAMA

Certificado de Regularidade

24/06/2021

DAEE

Outorga de Lançamentos

25/11/2024

DAEE

Outorga de Captação de Água

20/06/2023

CREA-SP

Certificado de Registro e Quitação de
PessoaJurídica

Em renovação

Breve histórico de relação com a administração pública
Nosso relacionamento com os órgãos governamentais de fiscalização, em mais de 60 (sessenta) anos de existência,
sempre se pautou nos princípios de probidade e transparência, buscando sempre atender integralmente às demandas
aplicáveis.
Em relação às demandas ambientais, a Companhia possui o programa de recuperação de áreas degradadas, que
envolve a estabilização e recomposição, desassoreamento de curso de águas naturais e recomposição vegetal, no
entorno das sede e filiais da Companhia, em especial na região circunvizinha de Dias D´Ávila e de Lamarão do Passé,
beneficiando em torno de 40 mil pessoas. Nas unidades de Utinga e Dias D’Ávila, há ainda processos de
Gerenciamento Ambiental para investigação e remediação de solo e águas subterrâneas em curso.
b
Política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental e, se
for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive padrões internacionais de proteção ambiental
Realizamos o monitoramento dos aspectos e impactos ambientais das atividades nas unidades de Dias D’Ávila, Utinga
e Serra. Os dados e informações, que seguem as diretrizes do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), são
periodicamente registrados e acompanhados, para o gerenciamento desde o consumo de matéria-prima até a
destinação final de resíduos e coprodutos. Estas unidades também possuem certificações conforme norma ISO 14001 de
Sistema de Gestão Ambiental reconhecidas internacionalmente.
No tocante aos nossos produtos, a Unidade de Utinga possui desde 2011 certificação conforme a Diretiva RoHS
(Restriction of Hazardous Substances). Essa diretriz, de origem europeia, limita o uso de determinadas substâncias,
nocivas ao meio ambiente e à saúde humana, em processos de fabricação de produtos eletroeletrônicos. Da mesma
forma, se mantém atenta ao REACH – Registration, Evaluation, Autorisation and Restriction of Chemicals, regulamento
da União Europeia que aborda a produção e a utilização de substâncias químicas. Deste modo, as ligas produzidas
em Santo André também são enviadas para análise química em laboratório externo, periodicamente, para a obtenção
da declaração REACH.
Além disso, em 2018 na Unidade de Utinga 85% da necessidade hídrica da planta foi contemplada por água industrial,
cuja produção se dá internamente a partir de uma estrutura de captação e tratamento de água de chuva, dos processos
industriais e do esgoto gerado na própria unidade. Outros 14% foram atendidos por água de reuso, adquirida do Projeto

PÁGINA: 78 de 266

Formulário de Referência - 2021 - PARANAPANEMA S.A.

Versão : 6

7. Atividades do emissor / 7.5 - Efeitos da regulação estatal

Aquapolo, para ser usada em atividades que não demandem potabilidade.
C.
Dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes
para o desenvolvimento de suas atividades
Acreditamos que nossas marcas têm valor significativo e desempenham um papel considerável na manutenção e
melhoria da posição competitiva de seus produtos. Nos últimos anos, a Companhia tem trabalhado para melhorar a
identidade e reconhecimento de suas marcas.
A eventual perda dos direitos sobre as marcas registradas pela Companhia acarretaria o fim do direito de uso exclusivo
sobre as mesmas no território nacional e a Companhia enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para comercializar seus produtos. Além disso, se a Companhia não fosse legítima titular das
marcas que utiliza, haveria a possibilidade de sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
marca e violação de direitos de terceiros. Não obstante, atualmente não há dependência específica de patentes,
marcas, licenças, concessões, franquias e contratos de royalties para o desenvolvimento de suas atividades.
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a. Receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede da Companhia e sua participação na sua
Receita Líquida Total
A Receita Líquida proveniente do mercado interno foi de R$1.976,9 milhões em 2020, sendo que sua participação na
nossa Receita Líquida foi de 46%. Em 2019 a Receita Líquida do mercado interno foi de R$2.212,1 milhões ou 42%.
Em 2018 a Receita Líquida do mercado interno foi de R$1.925,8 milhões ou 40%.
b. Receita proveniente dos clientes atribuídos a cada continente e sua participação na Receita Líquida do
mercado externo total da Companhia

c. Receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na Receita Líquida Total daCompanhia

A Receita Líquida proveniente de países estrangeiros foi de R$2.516,6 milhões em 2020, sendo que sua participação
na nossa Receita Líquida foi de 54%. Em 2019, a Receita Líquida no mercado externo foi de R$3.015,6 milhões ou
58%. Em 2018, Receita Líquida no mercado externo foi de R$2.840,1 milhões ou 60%.
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A Companhia, no desenvolvimento de suas atividades, está sujeita às seguintes regulações estrangeiras:
Para se evitar pragas e insetos nas embalagens que utilizam madeira na exportação de produtos, é exigido o certificado
de fumigação (Fumigation Certificate ISPM-15), onde consta que nossas cargas passaram pelo processo de fumigação.
É uma exigência fitossanitária que regulamenta o uso de embalagens e suportes de madeira no comércio internacional.
Este certificado de fumigação comprova que a embalagem passou por um processo de desinfestação.
A Diretiva RoHS 2015/863/EU limita a utilização de certas substâncias perigosas tais como Cádmio, Mercúrio, Cromo
Hexavalente, PBBs-Bifenilos Polibromados, PBDEs - Ésteres Difenil-Polibromados e Chumbo nos processos de
fabricação de produtos a serem comercializados na Comunidade Econômica Europeia. Para atender a esta regulação,
a unidade de Utinga está certificada conforme esta diretiva e as embalagens dos produtos da marca Eluma, exportados
para a Europa, contém o selo da RoHS (Restriction of Hazrdous Substances).
A União Europeia aprovou a Resolução Reach, que tem por objetivo, dentre outros, melhorar a proteção da saúde
humana e do ambiente, face aos riscos que podem resultar dos produtos químicos e, simultaneamente, fomentar a
competitividade da indústria química na União Europeia. O referido regulamento promove métodos alternativos para
a avaliação dos perigos das substâncias químicas, tendo em vista a redução do número de ensaios em animais. A
Resolução Reach controla os produtos laminados planos, tubos sem costura, perfis, barras, arames e vergalhões de
cobre e suas três ligas (ligas de fósforo, oxyfree e estanho). Assim, em relação à unidade de Utinga, os produtos
fabricados nela observam os requisitos da Resolução Reach, no que se refere às listas de sustâncias candidatas
(SVHC) publicadas pela Agência Química Europeia – ECHA, nas seguintes datas:
























09 de outubro de 2008 - ECHA/PR/08/34
13 de janeiro de 2010 - ECHA/PR/10/01
30 de março de 2010 -ECHA/PR/10/05
18 de junho de 2010 - ECHA/PR/10/12
15 de dezembro de 2010 - ECHA/PR/10/26
01 de junho de 2011 - ECHA/PR/11/15
19 de dezembro de 2011 - ECHA/PR/11/26
18 de junho de 2012 - ECHA/PR/12/16
19 de dezembro de 2012 - ECHA/PR/12/39
20 de junho de 2013 - ECHA/PR/13/23
16 de dezembro de 2013 - ECHA/PR/13/40
16 de junho de 2014 - ECHA/PR/14/11
17 de dezembro de 2014 - ECHA/PR/14/18
15 de junho de 2015 – ECHA/PR15/09
17 de dezembro de 2015 – ECHA/PR/15/18
12 de janeiro de 2017 - ECHA/PR/17/02
10 de julho de 2017 - ECHA/PR/17/14
15 de janeiro de 2018 – ECHA/PR/18/01
27 de junho de 2018 – ECHA/PR/18/11
15 de janeiro de 2019 - ECHA/PR/19/01
16 de junho de 2019 - ECHA/PR/19/12
16 de janeiro de 2020 – ECHA/PR/20/01
25 de junho de 2020 – ECHA/PR/20/02

Entendemos que não existem outras regulamentações que causem impacto material às nossas atividades.
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a) se o emissor divulga informações sociais e ambientais
Gestão e Política de Sustentabilidade
O compromisso da Companhia com os princípios da sustentabilidade, considerados essenciais para a perenidade dos
seus negócios, tem destaque em diversas políticas e documentos corporativos.
Tanto que, como resultado da importância deste trabalho, nos últimos anos, revisamos e aprovamos no Conselho de
Administração da Companhia a Política de Sustentabilidade, que contempla cinco princípios que norteiam a estratégia
de negócios da Paranapanema e buscam minimizar os eventuais impactos decorrentes de suas atividades.
Conheça a Política de Sustentabilidade na íntegra:
Política de Sustentabilidade Paranapanema
Acreditamos na perenidade da Paranapanema em servir e prover valor à sociedade em geral e, com base na matriz de
materialidade realizada em 2018, adotamos cinco princípios de sustentabilidade que norteiam a estratégia de negócios
da Companhia e buscam minimizar os eventuais impactos decorrentes de suas atividades. São eles:
Gestão Responsável
Com base nas boas práticas de governança corporativa e no seu Código de Ética, a gestão da Paranapanema promove
a geração de valor por meio da transparência quanto as práticas e desempenho da empresa junto às partes
interessadas. Monitora e gerencia adequadamente os riscos e impactos das suas atividades e adota medidas de
mitigação, eliminação ou compensação dos possíveis danos econômicos, ambientais e sociais em suas operações.
Valorização dos colaboradores
A Paranapanema acredita que a qualidade dos seus produtos depende do desempenho, da qualificação e da segurança
de seus colaboradores. Por isso, investe na atração e retenção de talentos, incentiva o trabalho em equipe e busca
reconhecer seus profissionais por meio do princípio da meritocracia. Estabelece relações com dedicação e
transparência, tendo como base o respeito aos direitos humanos e à diversidade. Repudia a mão-de-obra infantil e o
trabalho forçado.

Parceria com os Clientes
A satisfação e o atendimento aos clientes com empatia, disponibilidade e excelência são compromissos assumidos por
todos os colaboradores da Paranapanema. A atenção às suas demandas é essencial para a construção de uma relação
de longo prazo. A Companhia se compromete com a melhoria contínua de seus processos para manter a qualidade e
a confiabilidade de seus produtos.
Engajamento
A Companhia busca, em todos os seus relacionamentos, dentro e fora da empresa, manter um diálogo próximo e ético
com todos os seus públicos. Reconhece a importância de disseminar os conceitos do desenvolvimento sustentável e
de compartilhar as boas práticas de responsabilidade social. Dessa forma, estabelece relações com ganho e
crescimento para todas as partes.
b) a metodologia seguida na elaboração dessas informações
Inovação
A Companhia entende que a inovação é essencial para a dinâmica de seus negócios. Por isso, estimula seus
colaboradores a acompanharem as mudanças, compartilharem ideias, desafios e oportunidades para buscar
melhorias nos processos e produtos da empresa. Dessa forma, apoia um ambiente e uma cultura corporativa que
inspirem a inovação.
Além da revisão da política, outro resultado já com base no pilar de “Engajamento”, foi a promoção de painéis de
sustentabilidade, no início de 2019.
A Companhia ampliou o processo de engajamento de stakeholders para identificar os temas materiais a serem
reportados no relatório anual de sustentabilidade. Prova disso são os painéis que foram realizados junto aos
funcionários das três unidades e com a comunidade da unidade da Bahia. Além dos moradores próximos à fábrica,
foram convidados para esse encontro autoridades do governo e representantes de entidades civis locais.
Essa fase do projeto também contou com questionários online destinados aos clientes, fornecedores, imprensa e
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7. Atividades do emissor / 7.8 - Políticas socioambientais

instituições financeiras. Além de entrevistas individuais e estruturadas com investidores, presidentes dos sindicatos
das três unidades e algumas pessoas da comunidade vizinha de Santo André. Ao todo, cerca de 550 pessoas foram
convidadas a participar do processo de refinamento e atualização da matriz de materialidade.
Entre os diversos objetivos dos painéis está a avaliação dos impactos econômicos, sociais e ambientais das atividades
da Companhia sobre a vida da população local – a partir das percepções e das experiências compartilhadas pela
própria comunidade. Com base nesse diálogo, a Paranapanema pretende reforçar suas práticas de engajamento
comunitário, bem como desenvolver programas de responsabilidade socioambiental que potencializem impactos
positivos e minimizem impactos negativos de sua atuação, contribuindo, de forma cada vez mais efetiva, para o
desenvolvimento local sustentável. As ações decorrentes dessa iniciativa – que incluem a avaliação sistemática dos
impactos e também o monitoramento de resultados de programas socioambientais – deverão ser reportados nos
próximos Relatórios de Sustentabilidade da Companhia.
A matriz de materialidade da Companhia será atualizada em 2021 por meio de questionários online, assim, também
respeitamos os protocolos de distanciamento social da COVID-19.
c) se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente
Relatórios de Sustentabilidade
Na Paranapanema, o reporte do desempenho econômico, operacional e socioambiental tem se fortalecido como
prática corporativa nos últimos anos. A fim de consolidá-la, em linha com compromissos da Companhia quanto à
transparência, o Relatório de Sustentabilidade se utilizam integralmente das diretrizes propostas pela Global Reporting
Initiative (GRI), rede internacional dedicada a guiar reportes de organizações públicas e privadas de todo o mundo. A
Paranapanema leva em conta também os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Seguindo essas diretrizes, a Companhia expandiu o processo de engajamento de stakeholders para identificar os temas
materiais a serem reportados. Prova disso são os painéis de sustentabilidade e a consulta a outros públicos por meio
de entrevistas estruturadas e questionários online (citados no item acima).
Seguindo também a mesma estratégia de refinamento dos temas a serem reportados, com base na versão Standard
das diretrizes GRI, a Paranapanema fará a publicação Relatório de Sustentabilidade trienal (2019, 2020 e 2021) ao
completar o ciclo deste ano.
d) a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas informações
Link dosrelatórios divulgados:
https://www.paranapanema.com.br/list.aspx?idCanal=E+4shz8vOlqBRtmkNSUEkg==
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7. Atividades do emissor / 7.9 - Outras inf. relev. - Atividades
Não há outras informações relevantes.
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8. Negócios extraordinários / 8.1 - Aquisição/alienação ativo relevante
Não houve qualquer aquisição ou alienação de ativo relevante que não se enquadre nas operações normais em nossos
negócios nos últimos três exercícios sociais.
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8. Negócios extraordinários / 8.2 - Alterações na condução de negócios
Não houve alterações significativas na forma de condução dos nossos negócios, nos últimos três exercícios sociais.
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8. Negócios extraordinários / 8.3 - Contratos relevantes
Não houve qualquer celebração de contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais nos últimos três exercícios sociais.
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8. Negócios extraordinários / 8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.
Não há outras informações relevantes.

PÁGINA: 88 de 266

Formulário de Referência - 2021 - PARANAPANEMA S.A.

Versão : 6

9. Ativos relevantes / 9.1 - Outros bens relev. ativo não circulante

Os nossos principais bens do ativo não circulante encontram-se descritos nos itens 9.1(a), 9.1(b) e 9.1(c) deste
Formulário de Referência.
Com relação ao nosso ativo imobilizado, os principais bens consistem em diversos imóveis, instalações,
equipamentos, equipamentos de informática e direitos minerários, conforme descritos no item 9.1 (a) deste Formulário
de Referência.
A tabela a seguir descreve o valor original contábil dos nossos ativos imobilizados em 31 de dezembro2020, por
categoria:

Imoblizado e Intangivel
Terrenos
Aterro Industrial
Benfeitorias
Edificações
Instalações
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Veículos
Imobilizado em andamento
Impairment/Prov.Perdas
Peças sobressalentes
Imobilizado
Intangivel

2018
120.283
11.610
197.509
78.430
817.586
4.848
252
30.584
(1.926)
8.334
1.267.510
10.165

2019
120.283
13.106
1.369
206.249
34.865
712.422
4.131
162
184.904
8.984
1.286.475

2020
120.283
6.511
511
197.533
31.546
663.236
55.149
84
106.228
9.120
1.190.201

10.063

7.573

PÁGINA: 89 de 266

Formulário de Referência - 2021 - PARANAPANEMA S.A.

Versão : 6

9. Ativos relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

terreno

Brasil

SP

Santo André

Própria

terreno

Brasil

BA

Imbassaí

Própria

terreno

Brasil

ES

Serra

Própria

Edificações e Obras Civis

Brasil

SP

Santo André

Própria

Edificações e Obras Civis

Brasil

BA

Imbassaí

Própria

Edificações e Obras Civis

Brasil

ES

Serra

Própria

Máquinas e equipamentos

Brasil

SP

Santo André

Própria

Máquinas e equipamentos

Brasil

BA

Imbassaí

Própria

Máquinas e equipamentos

Brasil

ES

Serra

Própria

Imobilizações em andamento

Brasil

SP

Santo André

Própria

Imobilizações em andamento

Brasil

BA

Imbassaí

Própria

Imobilizações em andamento

Brasil

ES

Serra

Própria

Gastos com manutenção na fundição

Brasil

BA

Imbassaí

Própria

Aterro industrial

Brasil

BA

Imbassaí

Própria

Móveis e utensílios

Brasil

SP

Santo André

Própria

Móveis e utensílios

Brasil

BA

Imbassaí

Própria

Móveis e utensílios

Brasil

ES

Serra

Própria

Benfeitorias em terrenos

Brasil

SP

Santo André

Própria

Benfeitorias em terrenos

Brasil

BA

Imbassaí

Própria

Benfeitorias em terrenos

Brasil

ES

Serra

Própria

Instalações

Brasil

SP

Santo André

Própria

Instalações

Brasil

BA

Imbassaí

Própria

Instalações

Brasil

ES

Serra

Própria

Cilindros

Brasil

SP

Santo André

Própria

Veículos

Brasil

SP

Santo André

Própria

Veículos

Brasil

BA

Imbassaí

Própria

Equipamentos de Informática

Brasil

SP

Santo André

Própria

Equipamentos de Informática

Brasil

BA

Imbassaí

Própria

Equipamentos de Informática

Brasil

ES

Serra

Própria

Equipamentos de laboratório

Brasil

SP

Santo André

Própria
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9. Ativos relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Equipamentos de laboratório

Brasil

BA

Imbassaí

Própria

ferramentas e instrumentos

Brasil

SP

Santo André

Própria
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9. Ativos relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

CbMp, Nominativa,
Classe 07 (INT)

10 anos a partir da
concessão.

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

CbMp, Nominativa,
Classe 35 (INT)

10 anos a partir da
concessão.

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

CbMp, Nominativa,
Classe 37 (INT)

10 anos a partir da
concessão.

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

CbMp, Nominativa,
Classe 40 (INT)

10 anos a partir da
concessão.

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

CbMp, Nominativa,
Classe 42 (INT)

10 anos a partir da
concessão.

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

CBM, Mista, 06.20/30

21.12.2004 a
30.01.2014

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

CBM, Nominativa, 01
(INT)

10 anos a partir da
concessão.

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

CBM, Nominativa, 06
(INT)

10 anos a partir da
concessão.

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

CBM, Nominativa, 07
(INT)

10 anos a partir da
concessão.

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

CBM, Nominativa, 35
(INT)

10 anos a partir da
concessão.

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

CBM, Nominativa, 36
(INT)

10 anos a partir da
concessão.

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Patentes

Proteção em juntas de 09.03.2011 a
expansão próprias para 17.05.2022
instalações hidráulicas
de água quente.

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Patentes

Conjunto de fixação de 19.10.2010 a
tubo em conexão para 17.05.2022
instalações hidráulicas

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Patentes

Acoplamento do tipo
Depósito: 25.10.2005
ação rápida em que a
ligação entre as
extremidades de
contato ou de projeção
ax.

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Patentes

Conexão para engate
rápido

Depósito: 20.02.2006

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

CBM, Nominativa,
Classe 37 (INT)

10 anos a partir da
concessão.

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes
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9. Ativos relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

CBM, Nominativa,
Classe 40 (INT)

05/01/2016 a
05/10/2026

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

CBM, Nominativa,
Classe 42 (INT)

05/01/2016 a
05/10/2026

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

CbMp, Nominativa,
Classe 01 (INT)

10 anos a partir da
concessão.

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Eluma, Nominativa,
Classe 06(INT) ±
Uruguai (Registro nº
320.258)

08/09/2010 a
08/09/2010

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Paranapanema,
Nominativa, Classe
06.10/20/30

06.07.2009 a
06.07.2019

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Paranapanema, Mista,
Classe 06 (INT)

21.05.2013 a
21.05.2023

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Caraiba, Nominativa,
40 (INT)

15.07.2014 a
15.07.2024

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Caraiba, Nominativa,
42 (INT)

10 anos a partir da
concessão.

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

CbMp, Nominativa,
Classe 06 (INT)

10 anos a partir da
concessão.

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Logo Eluma,
Figurativa, Classe 06
(INT) ±Paraguai
(Registro nº 350.894)

19/10/2010 a
19/10/2020

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Nome de domínio na internet

caraibametais.com.br

18.04.2003 a
18.04.2022

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Nome de domínio na internet

caraiba.com.br

21.05.1999 a
21.05.2022

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Nome de domínio na internet

eluma.com.br

06.08.1996 a
06.08.2023

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Nome de domínio na internet

elumaclientes.com.br

11.04.2000 a
11.04.2022

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Nome de domínio na internet

paranapanema.com.br

09/10/2028

Vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantres

Vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantres

Nome de domínio na internet

cdpc.com.br

15/07/2023

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

PMA, Nominativa,
Classe 40 (INT)

15.07.2014 a
15.07.2024

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes
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9. Ativos relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

PMA, Nominativa,
Classe 42 (INT)

15.07.2014 a
15.07.2024

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

CDPC, Nominativa, 06
(INT)

25/02/2014 a
25/02/2024

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

CDPC, Nominativa, 35
(INT)

25/02/2014 a
25/02/2024

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

CDPC, Nominativa, 39
(INT)

25/02/2014 a
25/02/2024

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

CDPC, Mista, 06 (INT)

25/02/2014 a
25/02/2024

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

CDPC, Mista, 35 (INT)

25/02/2014 a
25/02/2024

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

CDPC, Mista, 39 (INT)

25/02/2014 a
25/02/2024

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Figurativa, 37 (INT)

25.07.2010 a
25.07.2020

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Figurativa, 08.20

25.07.2010 a
25.07.2020

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Figurativa, 06.20/30

25.07.2010 a
25.07.2020

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Figurativa, 11 (INT)

25.07.2010 a
25.07.2020

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Eluma, Nominativa,
Classe 08 (INT) ±


10.08.2010 a
10.08.2020

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Eluma, Nominativa,
Classe 06.20

10.08.2010 a
10.08.2020

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Eluma, Nominativa,
Classe 19.40

23.10.2014 a
23.10.2024

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Eluma, Nominativa,
Classe 37 (INT) ±


10.08.2010 a
10.08.2020

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Caraiba, Nominativa,
06.10/20/30

25.04.2005 a
29.04.2014

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Caraiba, Mista, 06
(INT)

21.05.2013 a
21.05.2023

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Caraiba, Mista, 35
(INT)

06.10.2015 a
06.20.2025

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes
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9. Ativos relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Caraiba, Mista, 37
(INT)

21.05.2013 a
21.05.2023

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Caraiba, Mista, 40
(INT)

21.05.2013 a
21.05.2023

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Caraiba, Mista, 42
(INT)

10 anos a partir da
concessão.

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Caraiba, Nominativa,
35 (INT)

10 anos a partir da
concessão.

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Caraiba, Nominativa,
37 (INT)

15.07.2014 a
15.07.2024

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

CbMp, Nominativa,
Classe 36 (INT)

10 anos a partir da
concessão.

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Copper Slag,
Nominativa, Classe 01
(INT) - 01.35

13.01.2014 a
13.01.2024

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Copper Slag,
Nominativa, Classe
08.30

11.01.2010 a
11.01.2020

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Eluma, Mista, Classe
06 (INT)

19.02.2008 a
19.02.2018

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Eluma, Mista, Classe
06 (INT)

27.12.2011 a
27.12.2021

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Eluma, Mista, Classe
06 (INT)

27.12.2011 a
27.12.2021

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Eluma, Mista, Classe
11 (INT)

27.12.2011 a
27.12.2021

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Eluma, Mista, Classe
11 (INT)

27.12.2011 a
27.12.2021

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Eluma, Mista, Classe
17 (INT)

27.12.2011 a
27.12.2021

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Eluma, Mista, Classe
17 (INT)

27.12.2011 a
27.12.2021

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Eluma, Mista, Classe
37 (INT)

27.12.2011 a
27.12.2021

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Eluma, Mista, Classe
37 (INT)

27.12.2011 a
27.12.2021

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Elumaflex, Nominativa, 07.06.2013 a
Classe
07.06.2023

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Paranapanema, Mista,
Classe 35 (INT)

21.05.2013 a
21.05.2023

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Paranapanema, Mista,
Classe 37 (INT)

21.05.2013 a
21.05.2023

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Paranapanema, Mista,
Classe 40 (INT)

21.05.2013 a
21.05.2023

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

PMA, Nominativa,
Classe 06 (INT)

15.07.2014 a
15.07.2024

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

PMA, Nominativa,
Classe 07 (INT)

10 anos a partir da
concessão.

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

PMA, Nominativa,
Classe 35 (INT)

10 anos a partir da
concessão.

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

PMA, Nominativa,
Classe 36 (INT)

15.07.2014 a
15.07.2024

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

PMA, Nominativa,
Classe 37 (INT)

10 anos a partir da
concessão.

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Elumaflux, Nominativa, 18.10.2011 a
Classe 01 (INT)
18.10.2021

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Elumagás Nominativa,
Classe

01.08.2009 a
01.08.2019

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Logo Eluma,
27/08/2012 a
Figurativa, Classe 06
27/08/2022
(INT) ±Argentina
(Registro nº 2.522.628)

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Eluma, Nominativa,
Classe 06(INT) ±
Argentina (Registro nº
2.481.262)

05/12/2011 a
05/12/2021

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Logo Eluma,
Figurativa, Classe 06
(INT) ±Chile (Registro
nº 896.687)

11/08/2010 a
11/08/2020

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Eluma, Nominativa,
11/08/2010 a
Classe 06(INT) ±Chile 11/08/2020
(Registro nº 896.686)

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Paranapanema,
14/03/2011 a
Nominativa, Classe 09 14/03/2021
(INT) ±China (Registro
nº 7.715.672)

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Marcas

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Paranapanema,
07/12/2010 a
Nominativa, Classe 06 07/12/2020
(INT) ±China (Registro
nº 7.715.691)

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Eluma, Nominativa,
Classe 06(INT) ±
Paraguai (Registro nº
350.254)

19/10/2010 a
19/10/2020

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Logo Eluma,
Figurativa, Classe 06
(INT) ±Paraguai
(Registro nº 350.257)

08/09/2010 a
08/09/2020

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Caraiba, Nominativa,
42 (INT)

10 anos a partir da
concessão.

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

CBM, Mista, 06.40

25.11.2007 a 25.2017

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Elumagás Nominativa,
Classe 19.40

08.08.2009 a
08.08.2019

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Elumagás Nominativa,
Classe 06 (INT)

10.06.2008 a
10.06.2018

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Hidrolar, Nominativa,
Classe 06 (INT) ±


21.04.2012 a
21.04.2022

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes

Marcas

Paranapanema,
Nominativa, Classe
40.10/15

25.04.2016 a
25.04.2026

vide item 9.2 do FRE - Outras informações relevantes

vide item 9.2 do FRE - Outras informações
relevantes
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Razão social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Caraíba Incorporated
Ltd.

-

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais Unidade)
Controlada

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais Unidade)

Ilhas Cayman

Descrição das atividades
desenvolvidas

Trading

Participação do emisor
(%)

100,000000

Valor mercado
31/12/2020

319,570000

0,000000

0,00

31/12/2019

-113,400000

0,000000

0,00

31/12/2018

-1596,980000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2020

1.544.295,65

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa mantida para importação e comercialização de produtos no exterior.
Informação adicional: Empresa não listada na B3, razão pela qual não há valor de mercado
CDPC - Centor de
11.216.331/0001-80
Distribuição de
Produtos de Cobre Ltda

-

Controlada

Brasil

RJ

Itatiaia

Centro de distribuição de produtos

99,990000

Exploração de atividades agropecuárias,
pastoris, reflorestamento e afins.

99,980000

Valor mercado
31/12/2020

-45,240000

0,000000

0,00

31/12/2019

11,730000

0,000000

0,00

31/12/2018

56,260000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2020

12.953.947,16

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa criada para distribuição de produtos da Companhia.
Informação adicional: Empresa não listada na B3, razão pela qual não há valor de mercado
Paraibúna
Agrapecuária Ltda.

22.458.517/0001-61

-

Controlada

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Valor mercado
31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2020

598.000,00
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Razão social

CNPJ

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

31/12/2018

Código CVM

0,000000

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais Unidade)

0,000000

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais Unidade)

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa remanescente da participação da controladora na Paraibuna de Metais S.A.
Informação adicional: Empresa não listada na B3, razão pela qual não há valor de mercado
Paranapanema
Netherlands BV

-

Controlada

Holanda

Trading

100,000000

Valor mercado
31/12/2020

33,070000

0,000000

0,00

31/12/2019

100,000000

0,000000

0,00

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2020

259.580,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa mantida para importação e comercialização de produtos no exterior. Informação adicional: Empresa não listada na B3, razão pela qual não há valor de mercado.
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Em continuidade ao item 9.1b, segue abaixo detalhamento: (i) Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos
a Marcas, Patentes e Nomes de Domínio; e (ii) Possíveis consequências da perda de direitos sobre Marcas, Patentes
e Nomes de Domínio:
Marcas:
De acordo com a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº. 9279/96), os registros de marca nacionais têm vigência de 10
anos contados da data de sua concessão e podem ser prorrogados por períodos iguais e sucessivos e sem qualquer
limite temporal.
(i) Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a Marcas:
Pedidos de registro de marcas depositados junto ao INPI constituem mera expectativa de direito e podem vir a ser
indeferidos pelo referido Instituto caso este entenda que a marca viola algum dispositivo da Lei da Propriedade
Industrial (Lei nº. 9.279/96), notadamente os previstos nos arts. 124 e 217.
No entanto, a partir do momento do depósito do pedido de registro junto ao INPI, a Lei da Propriedade Industrial
já assegura alguns direitos ao depositante, tais como de ceder o pedido de registro, de licenciar o uso da marca e de
zelar pela sua integridade material ou reputação.
Por mais que a Paranapanema já possua registros para várias de suas marcas, é possível que ele venha a perder os
seus direitos sobre tais registros. Os principais motivos que podem acarretar tal perda são: (i) expiração do prazo de
vigência sem que tenha sido requerida a prorrogação; (ii) renúncia (abandono voluntário); (iii) declaração de caducidade
por falta de uso da marca a requerimento de terceiros com legítimo interesse; (iv) decretação de nulidade, de ofício
pelo INPI ou mediante requerimento de terceiros interessados, em sede administrativa (junto ao INPI) ou pela via
judicial, pelo fato de o registro ter sido concedido em desacordo com o disposto na Lei da Propriedade Industrial (Lei
nº. 9.279/96), notadamente nos arts. 124 e 217.
A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio do pagamento periódico de contribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.
(ii) Possíveis consequências da perda de direitos sobre Marcas:
A principal consequência da perda dos direitos sobre um registro de marca é a impossibilidade de impedir terceiros
de utilizarem marcas iguais ou semelhantes para identificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins.
Além disso, dependendo do motivo da perda do direito, caso a Paranapanema continue a usar a marca mesmo após
a perda dos direitos, ela poderá sofrer demandas judiciais nas esferas cíveis e penais fundamentadas em violação de
direitos marcários de terceiros. As demais consequências da perda dos direitos só poderão ser quantificadas com base
em cada caso concreto.
Patentes:
A Companhia possui 4 patentes e pedidos de patentes no Brasil, as quais foram destacadas nos itens 9.1/9.1.b
deste formulário.
No Brasil, de acordo com a atual Lei de Propriedade Industrial, as patentes de invenção (PI) são válidas por 20 anos
contados a partir da data de depósito. O prazo de vigência da patente não pode ser prorrogado e sua manutenção
está sujeita ao pagamento periódico de retribuições ao INPI.
No Brasil, durante a vigência das patentes concedidas, está assegurado o direito de seu titular de impedir terceiros
de explorar o objeto ou processo patenteado, e ainda obter indenização por tal exploração indevida, inclusive em
relação à exploração ocorrida entre a publicação do pedido de patente e a concessão da patente, em todo o território
nacional.
Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a Patentes:
No âmbito administrativo, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, os pedidos de patente sob
exame podem ser negados, caso não se consiga comprovar perante o quadro de examinadores o atendimento
aos requisitos de patenteabilidade. Patentes também estão sujeitas à contestação por terceiros (ou pelo próprio
INPI), por meio de processos de nulidade, na hipótese de terem sido concedidas em desacordo com a Lei
9.279/96. Em caso de abuso, desuso, emergência nacional ou interesse público, a patente também estará sujeita
a ser licenciada compulsoriamente e, finalmente, a processos de caducidade.
No âmbito judicial, apesar da Companhia ser titular de patentes, a mesma não pode assegurar que terceiros não

PÁGINA: 100 de 266

Formulário de Referência - 2021 - PARANAPANEMA S.A.

Versão : 6

9. Ativos relevantes / 9.2 - Outras inf. relev. - Ativos Relev.

venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos de propriedade intelectual e obtenham
eventualmente alguma vitória nesses processos. A patente se extingue após o término do seu prazo de vigência.
Sua manutenção está sujeita ao pagamento de taxas anuais, o qual é imprescindível para evitar o arquivamento
dos pedidos ou a extinção das patentes e a consequente cessação dos direitos do titular.
(iii) Possíveis consequências da perda de direitos sobre Patentes:
A perda dos direitos sobre as patentes implica na impossibilidade de o titular ter o privilégio sobre a exploração
do objeto ou processo patenteado e impedir terceiros de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar
produto patenteado ou produto ou processo obtido diretamente por processo patenteado. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível, por exploração indevida em caso de
violação de direitos de terceiros.
Nomes de Domínio:
Em continuidade ao item 9.1b, segue abaixo detalhamento: (v) Eventos que podem causar a perda dos direitos
relativos a Nomes de Domínio e (vi) Possíveis consequências da perda de direitos sobre Nomes de Domínio:
(iv) Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a Nomes de Domínio:
Os principais motivos que podem acarretar a perda dos direitos sobre um nome de domínio são: (i)
requerimento de cancelamento formulado pelo próprio titular; (ii) falta de pagamento das taxas de
manutenção/renovação do domínio; e (iii) decisão judicial ou proferida no âmbito do SACI-Adm (Sistema
Administrativo de Conflitos de Internet), principalmente quando o nome de domínio é composto por marcas ou
nomes empresariais registrados em nome de terceiros, em observância à Lei da Propriedade Industrial (Lei nº.
9.279/96) e demais legislações correlatas.
(v) Possíveis consequências da perda de direitos sobre Nomes de Domínio:
A principal consequência da perda de direitos sobre um nome de domínio é a impossibilidade de sua utilização,
e a consequente impossibilidade de impedir terceiros de utilizarem-no para promover serviços ou produtos
concorrentes. As demais consequências só poderão ser quantificadas com base em cada caso concreto.
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A seguir são apresentados os comentários da nossa Diretoria correspondentes à análise da nossa condição financeira
e patrimonial, que contemplam um panorama sobre o desempenho do mercado global para cada um dos exercícios
encerrados em 2020, 2019 e 2018, bem como uma análise sobre o desempenho da gestão de capital e as ações
endereçadas nessa gestão ao longo desses períodos.
A preparação das Demonstrações Financeiras Consolidadas de acordo com as normas do IFRS e as normas do CPC
exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e
os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas
prospectivamente. Os detalhes estão fornecidos no item 10.5.
As informações financeiras contidas neste item 10 devem ser lidas em conjunto com nossas demonstrações
financeiras consolidadas auditadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
e suas respectivas notas explicativas. Nossas demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Normas
Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRSs”), emitidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB”, e
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas de determinadas tabelas abaixo significam “Análise Horizontal” e
“Análise Vertical”, respectivamente. A Análise Horizontal compara índices ou itens de linha em nossas demonstrações
financeiras ao longo de um período de tempo. A Análise Vertical representa o percentual ou item de uma linha em
relação às receitas líquidas para os períodos aplicáveis para os resultados das nossas operações, ou em relação ao
ativo total nas datas aplicáveis para a demonstração do nosso balanço patrimonial.
a. Condições financeiras e patrimoniais gerais
Em 2020 os principais focos da Companhia foram de assegurar a saúde dos funcionários próprios e terceiros em
função do impacto da pandemia da Covid-19, a geração de caixa através da eficiência em custos e gestão do capital
de giro e a manutenção das parcerias estratégicas com clientes e fornecedores.
Neste sentido, a Companhia tomou todas as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias para o
enfrentamento da Covid-19 sob a coordenação de sua equipe médica, o que proporcionou o controle da pandemia no
ambiente de trabalho ao mesmo tempo em que manteve a continuidade e estabilidade das operações.
A empresa registrou uma Receita Líquida de R$1.457.080 no 4T20, fechando 2020 com R$4.293.472. O Lucro Bruto
ajustado no ano foi de R$200.902, 4,7% sobre a receita liquida, contra 3,7% do ano anterior.
Tais resultados foram obtidos através da revisão e renegociação dos principais contratos de prestação de serviços e
de fornecimento de materiais, assim como as despesas gerais e administrativas, resultando em uma redução total de
R$104 milhões entre custos fixos e despesas (SG&A).
A empresa apresentou Lucro Líquido de R$150.861 no 4T20. No ano de 2020 a empresa apresentou Prejuízo Líquido
de R$861.604, fortemente impactado pelo efeito não caixa da variação cambial sobre a sua dívida em moeda
estrangeira.
A Companhia continua trabalhando para equalizar o perfil de sua dívida financeira. Desde o primeiro trimestre de 2020,
vem tratando com seus principais credores financeiros (essencialmente os mesmos que participaram do processo de
renegociação em 2017), o alongamento do perfil de sua dívida, a fim de se adequar à sua futura geração de caixa e
necessidade de investimento.

b. Estrutura de capital:
A atual estrutura de capital, medida pelo quociente entre capital próprio e capital de terceiros, apresenta aumento no
nível de alavancagem em 2020, explicado pelo aumento das taxas do dolar frente ao real, impactando fortemente os
emprestimos e financiamentos.
A tabela abaixo mostra a estrutura de capital próprio e de terceiros para os períodos indicados:
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(em R$ mil)
Fornecedores locais
Fornecedores estrangeiros
Fornecedores LP
Operações com Forfaiting e Carta de Crédito
Instrumentos financeiros derivativos
Empréstimos e financiamentos CP
Empréstimos e financiamentos LP
Total Capital Terceiros
Patrimônio líquido
Ajuste de avaliação patrimonial & OCI
Total Capital Próprio
Garantia de Capital de terceiros

2018
82.481
1.175.506
66.914
26.449
131.829
2.017.084
3.500.263

2019
138.472
357.026
77
85.641
49.381
568.009
1.642.876
2.841.482

2020
127.008
335.386
2.920
228.995
242.937
2.866.323
22.878
3.826.447

602.497
(967.928)

621.396
(923.954)

(198.590)
(882.337)

(1.570.425)

(1.545.350)

(683.747)

-

-

-

Capital Próprio (%)
Capital Terceiros (%)

0,45
31%
69%

0,54
35%
65%

0,18
15%
85%

c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
As demonstrações financeiras da Companhia para os exercícios findo em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 foram
preparadas mantendo-se o pressuposto de continuidade operacional baseado em um plano de negócios que
contempla o fluxo de caixa projetado. Foram consideradas para as referidas projeções diversas premissas financeiras
e de negócios, bem como, novas linhas de crédito, intensificação das ações para monetização de ativos não
operacionais. A Administração acredita que o plano de negócios apresentado esteja adequado, dentro de premissas
razoáveis para sua concretização. Ressalta-se, entretanto, que não há previsibilidade quanto a parâmetros exógenos,
o que impossibilita a Companhia em prever os efeitos destes sobre sua capacidade de continuar em operação.
A Receita Líquida Total somou R$4.293.472 no exercicio findo em 31 de dezembro de 2020, 18% menor comparado
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Em 2020, as vendas no mercado interno representaram 46% do total
da receita contra 54% de exportações.
O EBITDA da Companhia ficou R$63.007 negativo no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, redução de 122%
em comparação com ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 que havia tido um crescimento de 193% em
relação a 2018. A margem EBITDA ficou em 1,47% negativo no exercício 2020, sendo 7,0 p.p. inferior à margem de 5,52%
positiva registrada no mesmo período de 2019.
Em 2020 o EBITDA foi impactado pela queda do volume de vendas. A melhoria apresentada no EBITDA de 2019
refere-se principalmente a crédito de impostos na exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS no valor
de R$396.292 e no ano de 2018 pode ser explicada pelo aumento no volume de vendas em especial em Vergalhões,
Fios e Outros e por causa do aumento no preço dos coprodutos e por um câmbio médio mais favorável.
em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma
Resultado Líquido
( + ) Impostos
( + ) Resultado Financeiro Líquido
EBIT
( + ) Depreciações e Amortizações
EBITDA
Receita Liquida
% das Receitas

2018
(323.373)
120.591
(394.388)
(49.576)
148.197
98.621
4.765.777
2,07%

∆%
92%
-275%
116%
347%
12%
193%
10%
3,5 p.p.

2019
(25.075)
(211.569)
64.140
122.354
166.189
288.543
5.227.641
5,52%

∆%
-3336%
96%
-1071%
-288%
0%
-122%
-18%
-7,0 p.p.

2020
(861.604)
(8.708)
(623.057)
(229.839)
166.832
(63.007)
4.293.474
-1,47%

d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas
A necessidade de recuperação e modernização dos nossos parques industriais, principalmente em função da
deterioração acelerada do parque industrial de Dias d’Ávila, é suportada por recursos de terceiros, por meio de linhas
especiais de financiamento junto a instituições financeiras, bancos de fomento e bancos de desenvolvimento. A
abertura dos montantes e custos por linha de captação está disponível no item 10.1.f

PÁGINA: 103 de 266

Formulário de Referência - 2021 - PARANAPANEMA S.A.

Versão : 6

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2020, o endividamento líquido apresenta um saldo de R$3.141.330, 44% maior que 2019
impactado principalmente pelo aumento da taxa do dolar americano frente ao real. Em 31 de dezembro de 2019 o
endividamento líquido foi de R$2.186.172, representando um aumento de 18% em relação ao ano de 2018.
em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma
Curto Prazo
Longo Prazo
LC e Forfait
Instrumentos Financeiros Derivativos
Endividamento
Caixa e Equivalentes de Caixa
Aplicações Financeiras
Aplicações Financeiras / Conta vinculada
Instrumentos Financeiros Derivativos
Caixa Total

2018
131.829
2.017.084
66.914
26.449
2.242.276
216.668
45.556
0
129.313
391.537

Endividamento Líquido

1.850.739

∆%
331%
-19%
28%
87%
5%
-46%
-45%
n.a
-87%
-59%
18%

2019
568.009
1.642.876
85.641
49.381
2.345.907
118.036
25.029
0
16.670
159.735
2.186.172

∆%
405%
-99%
167%
392%
43%
18%
71%
n.a
129%
38%
44%

2020
2.866.323
22.878
228.995
242.937
3.361.133
138.761
42.892
0
38.150
219.803
3.141.330

O capital de giro da Companhia está representado por:
em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma
2018
Contas a Receber
666.685
Estoques
1.626.575
Impostos a Recuperar
224.142
Fornecedores e Operações de Forfaiting e Carta de Crédito
(1.324.901)
Adiantamento de Clientes
(193.122)
Capital de Giro Total
999.379

∆%
-69%
-38%
283%
56%
94%
49%

2019
203.616
1.014.982
858.665
(581.216)
(11.097)
1.484.950

∆%
68%
8%
-9%
-19%
-434%
-1%

2020
341.622
1.096.926
781.053
(694.309)
(59.299)
1.465.993

O Capital de giro de 2020 no valor de R$1.465.993, se manteve estavel em comparado com o capital de giro de
2019 que foi de R$1.484.950, 49% maior que 2018. Em 2019 foi impactado principalmente na linha de impostos a
recuperar pelo reconhecimento do crédito de PIS e Cofins sobre a exclusão de ICMS na base de cálculo que
totalizou R$724.493.
e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende
utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Devido à continuidade de um cenário macroeconômico desafiador, despenderemos atenção especial à gestão da
liquidez, utilizando ferramentas necessárias para gestão de caixa, alongamento dos passivos bancários disponíveis,
redução dos itens de capital de giro e venda de ativos não operacionais. É importante reforçar que, mesmo com a
continuidade de um cenário de contração de crédito, continuaremos focando no aprimoramento da qualidade de nosso
endividamento. Manteremos nossos esforços em desenvolver relacionamentos com novas instituições financeiras,
captando linhas mais eficientes e inovadoras.
f. Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:
i) Contratos de empréstimo e financiamento
Os empréstimos e financiamentos tomados pela Companhia em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 estão
demonstrados na tabela a seguir:
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Passivo

Passivo

Passivo

Circulante Não circulante

Circulante Não circulante

Circulante Não circulante

2018

2018

2019

2019

2020

2020

Contratados em Moeda USD
Financiamentos de importação

12.932

Financiamentos de comércio exterior -ACC

38.260

673.219

205.168

560.244

976.215

-

Pré-pagamento de exportação -PPE

20.389

1.199.582

267.873

998.277

1.645.918

-

1.305

78.119

17.422

65.009

111.967

-

72.886

1.950.920

490.463

1.623.530

2.734.100

-

58.127

-

9.664

345

348

Banco do Nordeste do Brasil - FNE

24.472

41.802

Capital de giro

29.166
-

Cedula de credito bancario

-

-

-

-

Contratados em Moeda BRL
Antecipação de Cessão de Credito
Financiamento de Projetos

-

-

-

24.300

17.801

26.241

12.586

44.721

27.177

17.889

43.654

10.292

-

30.080

-

20.576

-

63.302

86.868

81.905

35.690

148.598

22.878

(4.359)

(20.704)

(4.359)

(16.344)

(16.375)

-

Nota de crédito de exportação - NCE

Custos de transação - reperfilamento
Total

-

131.829

2.017.084

568.009

1.642.876

2.866.323

22.878

Posição detalhada dos empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018:

Modalidade

Banco

Antec. Cessão Cred.
Fundo Inv. Direitos Cred
NCE
Banco Safra S.A.

Mensal

2020

1,9% a.m.

Passivo
circulante
Principal
56.791

Anual

2020

CDI + 0,5% a.a

Pagamento

Vencimento
Principal

Taxas

2020
Passivo
circulante
Juros
1.336

Passivo não
circulante
Principal
-

20.500

76

2018 a 2023

10% a.a

24.446

1.795

12.586

CCB

Banco do Nordeste do Brasil S.A. Mensal
Banco do Nordeste do Brasil S.A. Mensal

2020 a 2022

CDI + 0,6% a.m

10.188

744

5.094

GIRO

Banco do Nordeste do Brasil S.A. Mensal

2020 a 2022

CDI + 0,5% a.m

31.189

1.533

5.198

Total contratados em moeda BRL

143.114

5.484

22.878

FNE

-

ACC

Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Semestral

2020 a 2022

LIBOR 6 + 1,75% a.a

139.688

7.324

-

ACC

Banco do Brasil S.A.

Semestral

2020 a 2022

LIBOR 6 + 1,75% a.a

7.324

-

ACC

Caixa Economica Federal

Semestral

2020 a 2022

LIBOR 6 + 1,75% a.a

139.688
290.800

15.248

-

ACC

China Construction Bank

Semestral

2020 a 2022

LIBOR 6 + 1,75% a.a

45.912

2.407

-

ACC

Ing Bank N.V.

Semestral

2020 a 2022

LIBOR 6 + 1,75% a.a

99.776

5.232

-

ACC

Semestral

2020 a 2022

LIBOR 6 + 1,75% a.a

150.912

7.912

-

ACC

Scotiabank
Banco Banrisul

Anual

2020

4,80% a 5,30% a.a

48.662

1.249

-

ACE

Banco Daycoval S.A.

Anual

2020

6,00% a.a

14.046

35

-

PPE

Banco Sumitomo Mitsui BR. S.A.

Semestral

2020 a 2022 LIBOR 12 + 3,25% a.a

183.600

13.852

-

PPE

Scotiabank

Semestral

2020 a 2022 LIBOR 12 + 3,25% a.a

18.603

1.404

-

PPE

Ing Bank N.V.

Semestral

2020 a 2022 LIBOR 12 + 3,25% a.a

45.190

3.410

-

PPE

China Construction Bank

Semestral

2020 a 2022 LIBOR 12 + 3,25% a.a

59.558

4.494

-

PPE

Cargill Incorporated

Semestral

2020 a 2022 LIBOR 12 + 3,25% a.a

719.593

54.290

-

PPE

Banco Bradesco S.A.

Semestral

2020 a 2022 LIBOR 12 + 3,25% a.a

298.101

22.490

-

PPE

Banco do Brasil S.A.

Semestral

2020 a 2022 LIBOR 12 + 3,25% a.a

63.997

3.447

-

PPE

Zion Capital S/A

Semestral

2020 a 2022 LIBOR 12 + 3,25% a.a

143.093

10.796

-

CCB

Wilbury NPL Fundo de Invest.

Semestral

2020 a 2022

LIBOR 6 + 3,15% a.a

104.769

7.198

-

Total contratados em moeda USD

2.565.988

168.112

-

Custos de transação - reperfilamento

(16.375)
Total

Saldo em USD dos emprestimos contratados em moeda USD - Taxa de conversão R$ 5,1967

2.692.727
USD 493.770

173.596
USD 32.349

22.878
USD 0.000
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Modalidade

Banco

Pagamento

Vencimento
Principal

Passivo
circulante
Principal

Taxas

2019
Passivo
circulante
Juros
-

Passivo não
circulante
Principal
-

FINAME

Banco Safra S.A.

Mensal

2018 a 2020

9,50% a.a

7

BNDES AUT.

Banco Safra S.A.

Mensal

2018 a 2020

2,5% a 18,5% a.a

340

1

NCE

Banco Safra S.A.

Anual

CDI + 3,70% a.a

30.000

80

-

FNE

Banco do Nordeste do Brasil S.A. Mensal
Banco do Nordeste do Brasil S.A. Mensal

2018 a 2023

10% a.a

24.000

300

17.801

2018 a 2021

GIRO

2020

-

CDI + 0,5% a.m

26.832

345

17.889

Total contratados em moeda BRL

81.179

726

35.690
90.287

ACC

Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Semestral

2020 a 2022 LIBOR 12 + 1,75% a.a

22.572

1.194

ACC

Banco do Brasil S.A.

Semestral

2020 a 2022 LIBOR 12 + 1,75% a.a

1.194

90.288

ACC

Caixa Economica Federal

Semestral

2020 a 2022 LIBOR 12 + 1,75% a.a

22.572
46.990

2.485

187.960

ACC

China Construction Bank

Semestral

2020 a 2022 LIBOR 12 + 1,75% a.a

7.419

392

29.675

ACC

Ing Bank N.V.

Semestral

2020 a 2022 LIBOR 12 + 1,75% a.a

16.123

853

64.491

ACC

Semestral

2020 a 2022 LIBOR 12 + 1,75% a.a

24.386

1.289

97.543

ACC

Scotiabank
Banco Banrisul

Anual

2020

5,20% a 5,30% a.a

44.881

1.207

-

ACE

Banco Daycoval S.A.

Anual

2020

6,70% a.a

11.581

30

PPE

Banco Sumitomo Mitsui BR. S.A.

Semestral

2020 a 2024 LIBOR 12 + 3,25% a.a

28.481

2.089

113.924

PPE

Scotiabank

Semestral

2020 a 2024 LIBOR 12 + 3,25% a.a

2.886

212

11.543

PPE

Ing Bank N.V.

Semestral

2020 a 2024 LIBOR 12 + 3,25% a.a

7.010

514

28.040

PPE

China Construction Bank

Semestral

2020 a 2024 LIBOR 12 + 3,25% a.a

9.239

678

36.956

PPE

Cargill Incorporated

Semestral

2020 a 2024 LIBOR 12 + 3,25% a.a

111.626

8.187

446.509

PPE

Banco Bradesco S.A.

Semestral

2020 a 2024 LIBOR 12 + 3,25% a.a

46.243

3.392

184.972

PPE

Banco do Brasil S.A.

Semestral

2020 a 2024 LIBOR 12 + 3,25% a.a

21.886

1.605

87.544

PPE

Zion Capital S/A

Semestral

2020 a 2024 LIBOR 12 + 3,25% a.a

22.197

1.628

88.789

CCB

Wilbury NPL Fundo de Invest.

Semestral

2020 a 2024

LIBOR 6 + 3,25% a.a

16.252

1.170

65.009

Total contratados em moeda USD

462.344

28.119

1.623.530

Custos de transação - reperfilamento

(4.359)
Total

Saldo em USD dos emprestimos contratados em moeda USD - Taxa de conversão R$ 4,0307

539.164
USD 114.706

28.845
USD 6.975

-

(16.344)
1.642.876
USD 402.792
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2018
Passivo
circulante
Juros

FINAME

Banco Abc Brasil S.A.

Mensal

2018 a 2019

6% a.a

Passivo
circulante
Principal
319

FINAME

Banco Safra S.A.

Mensal

2018 a 2020

6% a 9,5% a.a

660

BNDES AUT.

Banco Safra S.A.

Mensal

2018 a 2020

TJLP + 3% a 5% a.a

1.897

8

FINEM

Banco Safra S.A.

Mensal

2018 a 2019 TJLP + 3% a 4,5% a.a

6.753

24

FINEP

Finep

Mensal

2018 a 2023

TJLP + 3,5% a.a

FNE

Banco do Nordeste do Brasil S.A. Mensal
Banco do Nordeste do Brasil S.A. Mensal

2018 a 2021

10% a.a

24.000

2018 a 2021

Modalidade

GIRO

Banco

Pagamento

Vencimento
Principal

Taxas

-

Passivo não
circulante
Principal
1
2

472

CDI + 0,5% a.m

28.510

656

Total contratados em moeda BRL

62.139

1.163

12.792

140

FINIMP

HSBC Bank Brasil S.A.

Semestral

2018 a 2019

FINIMP

Mercantil Commercebank

Trimestral

2018

ACC

Banco Bnp Paribas Brasil S.A.

Semestral

ACC

Banco Do Brasil S.A.

ACC

Caixa Economica Federal

ACC

LIBOR 06 + 1,7% a.a
5,54% a.a

0
7
338
0
0
41802
44721
86.868
-

2020 a 2022 LIBOR 12 + 1,75% a.a

-

1.378

108.494

Semestral

2020 a 2022 LIBOR 12 + 1,75% a.a

-

1.378

108.494

Semestral

2020 a 2022 LIBOR 12 + 1,75% a.a

-

2.868

225.863

Semestral

2020 a 2022 LIBOR 12 + 1,75% a.a

-

453

35.659

ACC

China Construction Bank
Ing Bank N.V.

Semestral

2020 a 2022 LIBOR 12 + 1,75% a.a

-

984

77.496

ACC

Scotiabank

Semestral

2020 a 2022 LIBOR 12 + 1,75% a.a

-

1.488

117.213

ACC

Banco Banrisul

Anual

28.360

1.351

PPE

Banco Sumitomo Mitsui Br. S.A.

Semestral

2020 a 2024 LIBOR 12 + 3,25% a.a

-

2.327

136.897

PPE

Scotiabank

Semestral

2020 a 2024 LIBOR 12 + 3,25% a.a

-

236

13.871

PPE

Ing Bank N.V.

Semestral

2020 a 2024 LIBOR 12 + 3,25% a.a

-

573

33.695

PPE

China Construction Bank

Semestral

2020 a 2024 LIBOR 12 + 3,25% a.a

-

755

44.408

PPE

Cargill Incorporated

Semestral

2020 a 2024 LIBOR 12 + 3,25% a.a

-

9.119

536.548

PPE

Banco Bradesco S.A.

Semestral

2020 a 2024 LIBOR 12 + 3,25% a.a

-

3.778

222.272

PPE

Banco Do Brasil S.A.

Semestral

2020 a 2024 LIBOR 12 + 3,25% a.a

-

1.788

105.197

PPE

Zion Capital S/A

Semestral

2020 a 2024 LIBOR 12 + 3,25% a.a

-

1.813

106.694

CCB

Banco Itaú Bba S.A.

Semestral

2020 a 2024 LIBOR 12 + 3,25% a.a

-

1.305

78.119

Total contratados em moeda USD

41.152

31.734

1.950.920

(4.359)

-

98.932

32.897

2019

5,3% a 5,6% a.a

Custos de transação - reperfilamento
Total
Saldo em USD dos emprestimos contratados em moeda USD - Taxa de conversão R$ 3,8748

USD 10.620

-

USD 8.191

-

-

(20.704)
2.017.084
USD 503.490

Utilizamos predominantemente empréstimos e financiamentos internacionais (“Trade Finance”) para financiar o nosso
capital de giro, isto devido à contumaz e recorrente atividade de exportação e importação inerente à nossa atividade
fim. Cabe ressaltar que os nossos projetos de melhorias e expansões são financiados por fontes de financiamento
de longo prazo como linhas do BNDES e BNB, fundos de desenvolvimento regionais e outras fontes de financiamento
de longo prazo.
ii) Outras relações de longo prazo com instituições financeiras
Mantemos relações no curso normal dos nossos negócios com instituições financeiras nacionais e internacionais de
grande porte, de acordo com práticas usuais do mercado financeiro, além daquelas descritas no item 10.f.i.
iii) Grau de subordinação entre as dívidas
Não existe grau de subordinação contratual entre as nossas dívidas quirografárias. As dívidas que são garantidas
com garantia real contam com as preferências e prerrogativas previstas em lei.
iv) Eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e
contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores
mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se a Companhia vem cumprindo essas restrições.
Em 2017, com o reperfilamento das dívidas, os covenants financeiros e os prazos de vencimentos dos contratos de
empréstimo bancário foram renegociados com nossos credores.
Nesse sentido, nos termos do item 6.6 deste Formulário de Referência, determina, dentre outras, as seguintes
obrigações e restrições à Companhia para manter-se enquadrada em determinados covenants financeiros, como:
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(a) índice de liquidez corrente consubstanciado no quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante
igual ou superior a 1,0x;
(b) Dívida Líquida pelo EBITDA Recorrente e Não Ajustado igual ou inferior a
(i)-50,9x em 31/12/2017; (ii)63,1x em 30/06/2018; (iii)16,6x em 31/12/2018; (iv)14,6x em 30/06/2019; (v)10,4x em
31/12/2019; (vi)9,0x em 30/06/2020; (vii)7,0x em 31/12/2020; (viii)6,5x em 30/06/2021; (ix)5,8x em 31/12/2021;
(x)5,8x em 30/06/2022; (xi)5,2x em 31/12/2022; (xii)5,0x em 30/06/2023; (xiii)4,3x em 31/12/2023; (xiv)4,6x em
30/06/2024; (xv)3,9x em 31/12/2024
(c) Limite Mínimo de Estoques e Recebíveis a ser mantido livre de qualquer Gravame, da dívida total da Companhia,
existente nas datas de verificação, representada por determinados contratos e outros ACC’s/ACE’s sem garantias
reais ou fidejussórias contratadas pela Companhia a partir da data da assinatura do Acordo Global.
Para fins o item (b), o eventual descumprimento do índice financeiro decorrente do quociente da divisão da Dívida
Líquida pelo EBITDA Recorrente e Não Ajustado, em bases consolidadas, apurados em (i) 31 de dezembro de 2017,
(ii) 30 de junho de 2018, e (iii) 31 de dezembro de 2018 não ensejou o vencimento antecipado dos Contratos
Definitivos.
A Companhia, ainda, não poderá declarar, pagar ou distribuir quaisquer dividendos com relação ao capital social da
Companhia, juros sobre capital próprio ou outros pagamentos a acionistas, exceto pelo dividendo mínimo obrigatório
exigido por lei e/ou pelo seu estatuto social.
Por fim, configurará evento de vencimento antecipado caso a Companhia passe a ter controle societário definido ou
alterado a qualquer momento, devendo tal controle societário definido ser entendido como aquele em que uma
pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum passe a
exercer o controle da Companhia, observado que a eventual formação de bloco de controle por meio da celebração
de acordo de acionistas cuja maioria das partes detenha direta ou indiretamente participação individual superior a
5% (cinco por cento) do capital social da Companhia.
g. Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados
Captamos um financiamento de longo prazo em 2015 junto à FINEP no montante R$22,7 milhões, do qual foi
consumido 40% em 2015, sendo liquidado em 2018. Até o momento não consumimos o restante.
h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
As alterações significativas na demonstração consolidada de resultados, demonstração consolidada dos fluxos de
caixa e balanço patrimonial consolidado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 estão
apresentadas a seguir.
h1 Análise das Demonstrações do Resultado nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2019 e 2020
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[mil BRL]

2019

AV %

5.227.641
2.159.568
3.015.578
52.495
(5.164.429)
63.212
1,2%

100%
41%
58%
1%
99%
1%

Despesas com Vendas
(29.620)
Despesas Gerais e Administrativas
(86.581)
Honorários da Administração
(8.232)
Participação dos Empregados
(7.938)
'Outras Operacionais, líquidas
191.513
Resultado antes do Resultado Financeiro e Tributos 122.354
% sobre Receitas
2,3%

1%
2%
0%
0%
-4%
-2%

24%
15%
18%
12%
-230%
-288%
-7,7 p.p.

(22.626)
(73.734)
(6.778)
(6.976)
(248.212)
(229.839)
-5,4%

1%
2%
0%
0%
6%
5%

166.189
-3%
288.543 -5,52%

0%
-122%

166.832
(63.007)

-4%
1,47%

Receita Líquida
Mercado Interno (MI)
Mercado Externo (ME)
Transformação (MI)
Custo dos Produtos Vendidos
Lucro Bruto
% sobre Receitas

( + ) Depreciações e Amortizações
EBITDA
Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
'Despesas Financeiras
Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro
% sobre Receitas
Impostos
IR e CSLL - Corrente
'IR e CSLL - Diferido
Prejuízo Líquido
% sobre Receitas

-

AH %

2020

AV %

-18% 4.293.474
-10% 1.940.706
-23% 2.316.596
-31%
36.172
19% (4.164.987)
103%
128.487
1,8 p.p.
3,0%

100%
45%
54%
1%
97%
3%

64.140
770.885
(706.745)
186.494
3,6%

-1%
-15%
14%
-4%

-1071% (623.057)
-36%
494.110
-58% (1.117.167)
-557% (852.896)
-23,4 p.p.
-19,9%

15%
-12%
26%
20%

(211.569)
10,00
(211.559)
(25.075)
-0,5%

4%
0%
4%
0%

96%
(8.708)
-250% 35,00
96%
(8.673)
-3336% (861.604)
-19,6 p.p.
-20,1%

0%
0%
0%
20%

A Receita Líquida Total somou R$4.293,5 milhões em 2020 e R$5.227,6 milhões em 2019, ou seja, houve uma
redução na receita de 18% comparada ao ano anterior. Do total de receitas no ano, 46% foram oriundas do mercado
interno (42% em 2019) e 54% do mercado externo (58% em 2019).
Em Cobre Primário, a Receita Líquida alcançou R$827,4 em 2020 com redução de 37% comparada ao ano anterior.
Em Produtos de Cobre, a Receita Líquida alcançou e R$2.827,7 milhões em 2020 13% menor que em 2019 (R$
3.236,6 milhões).
Barras, Perfis, Arames, Laminados, Tubos e Conexões alcançaram R$861,0 milhões no ano, com aumento de 26%
comparado ao mesmo período do ano anterior. Já os produtos de Vergalhões, Fios e Outros somaram R$1.966,7
milhões no ano, com redução de 23% comparado a 2019. Tais crescimentos podem ser explicados pela estratégia
comercial de melhorar o mix de vendas, aumentando a participação de produtos que oferecem maior rentabilidade.
Em Coprodutos, a Receita Líquida atingiu R$637,6 milhões em 2020, redução de 7% comparada ao ano anterior.
Custo Dos Produtos Vendidos
Os Custo dos Produtos Vendidos de 2020 atingiu o montante de R$4.164,9 milhões contra R$5.164,4 milhões em
2019, ou seja, houve uma redução de 19% comparado ao ano anterior. O custo dos produtos vendidos representou
97% das receitas liquidas em 2020 contra 99% em 2019.
O Custo do Metal em Reais reduziu 19% no ano, totalizando R$3.721,7 milhões, quando comparado com R$4.567,5
milhões em 2019, resultado da redução do volume de vendas.
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O Custo de Transformação apresentou uma redução de 26% no ano de 2020 comparado a 2019, atingindo R$443,3
milhões e R$596,9 milhões respectivamente, acompanhando a redução da receita de vendas.
Lucro Bruto
O Lucro Bruto atingiu R$127,7 milhões em 2020, 102% superior ao ano anterior, R$63,2 milhões em 2019, impactado
principalmente pela diversificação do mix de produtos e reduções de custos.
Despesas/Receitas Operacionais
As Despesas/Receitas operacionais líquidas atingiram no ano de 2020 uma despesa de R$358,3 milhões, contra uma
receita registrada no ano de 2019 no montante de R$59,1 milhões, decorrente principalmente de outras despesas
operacionais.
a) Despesas com Vendas
As Despesas com Vendas no ano, tiveram uma redução de 24% comparadas ao ano anterior, atingindo o montante
de R$22,6 milhões em 2020 face a R$29,6 milhões em 2019.
b) Despesas Gerais e Administrativas
As Despesas Gerais e Administrativas atingiram R$73,7 milhões em 2020 e R$86,6 milhões em 2019, 15% de redução,
igualmente impactadas pelas ações de redução da estrutura organizacional e redução de gasto gerais.
c) Honorários da Administração
Os honorários da Administração atingiram R$6,8 milhões em 2020 e R$8,2 milhões em 2019, redução de 18%.
d) Participação dos Empregados
A Participação dos Empregados apresentou redução de 12% no ano de 2020 atingindo R$6,9 milhões, quando
comparado ao ano de 2019 de R$7,9 milhões.
e)
Outras Despesas Operacionais, líquidas
f)
As outras operacionais líquidas somaram despesas de R$248,2 milhões em 2020 contra uma receita de R$191,5
milhões em 2019, variação de R$439,7 milhões explicada principalmente pelo reconhecimento de crédito de impostos
referente a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins em 2019 no valor de R$396,2.
Resultado Financeiro
O Resultado Financeiro Líquido no ano foi de R$623,1 milhões negativo contra R$64,1 milhões positivo no resultado
de 2019.
As despesas financeiras líquidas de receitas ficaram negativas em R$208,5 milhões, uma redução de R$312,8 milhões
em relação ao ano de 2019, impactado principalmente pelo reconhecimento da atualização Selic do crédito tributário
de ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins em 2019.
O resultado com variação cambial líquida acumulada no ano de 2020, apresentou um aumento de negativo de R$374,4
milhões, comparativamente ao mesmo período de 2019, sendo R$414,5 milhões em 2020 e R$40,1 milhões em 2019.
Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido
A apuração de imposto de renda e contribuição social corrente e diferido em 2020 foi de R$8,7 milhões negativo contra
um resultado negativo de R$211,7 milhões em 2019, principalmente decorrente de provisão para perda no valor de
R$296,1 milhões, sendo R$89,4 em 2020 e R$206,8 milhões em 2019, decorrente das incertezas de gerações de
lucros tributáveis futuros.
A Administração manterá o monitoramento tempestivo dos créditos e, a qualquer tempo mediante estimativas de
realização de lucros tributáveis, os valores provisionados para perda serão revertidos a favor da Companhia. No Brasil,
a compensação dos prejuízos fiscais não possui prazo prescricional, estando apenas limitados a 30% dos lucros
anuais.
Resultado Líquido
A Companhia apresentou resultado líquido negativo no ano de 2020 no montante de R$861,6 milhões contra um
prejuízo de R$25,1 milhões em 2019. Em 2019 os principais itens não recorrentes foram o reconhecimento dos

PÁGINA: 110 de 266

Formulário de Referência - 2021 - PARANAPANEMA S.A.

Versão : 6

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

créditos tributários referente ao ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS que totalizou R$702,8 milhões e o imparment
do Imposto de Renda Diferido no valor de R$206,8 milhões.
A seguir, apresentamos nosso Balanço Patrimonial e a análise de suas principais contas em 31 de dezembro de 2020
e 2019.

[mil BRL]
Ativo
Ativo circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Aplicações Financeiras
Banco Conta Vinculada
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos e Contribuições a Recuperar
Outros Ativos Circulantes
Instrumentos Financeiros Derivativos
Despesas Antecipadas

2019

AV %

AH %

2020

AV %

1.580.500
118.036
11.717
0
203.616
1.014.982
157.006
48.000
16.670
10.473

41%
3%
0%
0%
5%
26%
4%
1%
0%
0%

17%
18%
151%
n.a.
68%
8%
-44%
123%
129%
32%

1.853.217
138.761
29.433
0
341.622
1.096.926
87.379
107.082
38.150
13.864

46%
3%
1%
0%
8%
27%
2%
3%
1%
0%

Ativo não circulante
Ativos mantidos para venda
Aplicações Financeiras
Contas a receber de clientes
Impostos e Contribuições a Recuperar
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
Depósitos de Demandas Judiciais
Outros Ativos Não Circulantes
Despesas Antecipadas
Direito de uso de Ativo
Outros Investimentos
Ativo Imobilizado
Ativo intangível

2.289.586
111.987
13.312
0
701.659
11.343
27.498
95.721
5.653
23.457
2.418
1.286.475
10.063

59%
3%
0%
0%
18%
0%
1%
2%
0%

-5%
0%
n.a.
n.a.
-1%
n.a.
29%
2%
106%

54%
3%
0%
0%
17%
0%
1%
2%
0%

0%
33%
0%

4%
-7%
-25%

2.178.497
112.094
13.459
0
693.674
0
35.455
97.292
11.654
14.582
2.513
1.190.201
7.573

Total do Ativo

3.870.086

100%

4%

4.031.714

100%

0%
30%
0%
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Passivo
Passivo circulante
Fornecedores Local
Fornecedores
Operações com Forfait e Cartas de Crédito
Passivo de Arrendamento
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a recolher
Imposto de renda do exercício corrente
Empréstimos e Financiamentos
Instrumentos Financeiros Derivativos
Dividendos a pagar
Adiantamentos de Clientes
Outros passivos circulantes

1.356.030
138.472
357.026
85.641
12.335
50.881
12.448
7
568.009
49.381
172
11.097
70.561

Passivo não circulante
Fornecedores
Passivo de Arrendamento
Empréstimos e Financiamentos
Impostos e contribuições a recolher
Provisão para demandas judiciais
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
Outros passivos não circulantes

1.892.660
77
12.289
1.642.876
0
191.910
45.508
0

42%
0%
5%
1%
0%

621.396
2.069.566
25.787
(5.375)
198.264
0
(923.954)
(741)
(742.151)
0

Patrimônio líquido
Capital social
Debêntures Conversiveis em ação
Custo de Capitalização
Reservas de Reavaliação
Reservas de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial
Ações em Tesouraria
Prejuízos Acumulados
Participação de acionistas não controladores
Total do passivo e do patrimônio líquido

3.870.086

35%
4%
9%
2%

192%
-8%
-6%
167%

1%
0%
0%
15%
1%
0%
0%
2%

-18%
50%
414%
405%
392%
-12%
434%
-49%

49%
-86%
0% 3692%

3.966.056
127.008
335.386
228.995
9.416
41.898
18.690
36
2.866.323
242.937
152
59.299
35.916

98%
3%
8%
6%
1%
0%
0%
71%
6%
0%
1%
1%
7%
0%

-99%
n.a.
-1%
-6%
n.a.

264.248
2.920
5.789
22.878
0
189.826
42.835
0

16%
53%
1%
0%
5%
0%
-24%
0%
-19%
0%

-132%
0%
0%
0%
-4%
n.a.
-5%
0%
115%
n.a.

(198.590)
2.069.566
25.787
(5.375)
190.236
0
(882.337)
(741)
(1.595.726)
0

-5%
51%
1%
0%
5%
0%
-22%
0%
-40%
0%

100%

4%

4.031.714

100%

1%
0%
5%
1%
0%

Comentários referentes aos principais itens das contas do:
Ativo Circulante
O Ativo Circulante totalizou R$1.853,2 milhões em 31 de dezembro de 2020, aumento de 17% em relação aos
R$1.580,5 milhões de 31 de dezembro de 2019, com resultado dos efeitos detalhados abaixo.
O Ativo Circulante em 31 de dezembro de 2020 representou 46% do Ativo Total, comparado com 41% em 2019.
Caixa e Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras de Curto Prazo
No fechamento do ano de 2020, a Companhia apresentou um saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa e aplicações
financeiras de curto prazo de R$168,2 milhões, um aumento de 30% em comparação ao ano anterior, quando foi
registrado R$129,8 milhões.
Contas a Receber de Clientes
As Contas a Receber totalizaram R$341,6 milhões em 31 de dezembro de 2020, valor 68% maior que os R$203,6
milhões registrados no fim do ano anterior.
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Estoques
O estoque é mensurado inicialmente pelo seu valor histórico e, posteriormente, devido ao programa de contabilidade
de hedge de estoques, as porções relativas ao custo do metal (Cobre, Ouro, Prata, Chumbo, Zinco e Estanho) são
ajustadas ao preço médio em dólares da curva de mercado futuro desses respectivos metais. A conversão dos preços
dos metais em dólares para reais é feita pela taxa de câmbio do fechamento do mês.
Em 31 de dezembro de 2020, os Estoques aumentaram 8%, passando de R$1.015,0 milhões em 2019 para R$1.096,9
milhões em 2020.
Impostos e Tributos a Recuperar
O saldo de impostos e tributos a recuperar reduziu em 44%, para R$87,4 milhões em 2020, diante dos R$157,0 milhões
em 2019, substancialmente em decorrência de compensações de tributos federais com os créditos referente à
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, reconhecidos em 2019.
Ativo Não Circulante
O Ativo Não Circulante em 31 de dezembro de 2020 representou 54% do Ativo Total, comparado com 59% em 2019.
O Ativo Não Circulante totalizou R$2.178,5 milhões em 31 de dezembro de 2020 comparado com R$2.289,6 milhões
em 2019, houve uma redução de R$111,1 milhões, 5% em relação ao ano anterior, principalmente em:
Imposto de renda e contribuições sociais diferidos
Redução de R$11,3 milhões decorrente de provisão para perda decorrente das incertezas de gerações de lucros
tributáveis futuros.
Imobilizado e Intangível
Em 31 de dezembro de 2020, o Imobilizado e Intangível totalizou R$1.197,8 milhões, redução de 8% em relação a 31
de dezembro de 2019, quando o montante registado foi de R$1.296,6 milhões, devido principalmente à
depreciação/amortização no período acrescido da entrada de novos projetos.
Ativo Mantidos para Venda
Representado por imóveis disponíveis para venda no montante de R$112,1 milhões em 31 de dezembro de 2020
(R$112,0 milhões em 31 de dezembro de 2019), avaliados ao custo de aquisição, deduzidos da depreciação
acumulada, os quais são inferiores aos valores esperados de realização. Este grupo de ativos inclui imóveis que não
são mais utilizados nas operações da Companhia e imóveis oriundos de determinação judicial em função de
pendências financeiras de seus clientes, e estão disponíveis para venda imediata em suas condições atuais e a
Companhia tem intensificado suas ações para monetização dos referidos imóveis, pois são parte do plano da
Companhia para readequação de sua estrutura de capital.
Comentários referentes aos principais itens das contas do:
Passivo Circulante
O Passivo Circulante em 31 de dezembro de 2020 totalizou R$3.966,1 milhões, 192% acima dos R$1.343,7 milhões
de 31 de dezembro de 2019, aumento de R$2.610,0 milhões principalmente pela reclassificação das dívidas em
renegociação do passivo não circulante para o passivo circulante no montante atualizado devido ao não cumprimento
de cláusula contratual referente ao prazo de pagamento:
O Passivo Circulante em 31 de dezembro de 2020 representou 98% do Passivo e Patrimônio Líquido Total, comparado
com 35% em 2019.
Fornecedores e Operações com Forfait e Cartas de Crédito
Fornecedores totalizaram R$462,4 milhões em 31 de dezembro de 2020, uma redução de R$33,1 milhões em
comparação com o ano de 2019, R$495,5 milhões, e aumento de R$143,3 milhões em Operações com Forfaiting e
Carta de Crédito que em 2020 totalizavam R$229,0 milhões, contra R$85,6 milhões de 2019.
Empréstimos e Financiamentos
Em 31 de dezembro de 2020, o total de empréstimos e financiamento era de R$2.866,3 milhões e em 31 de dezembro
de 2019 totaliza R$568,0 milhões. Esse aumento refere-se a reclassificação das dívidas em renegociação do passivo
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não circulante para o passivo circulante devido ao não cumprimento de cláusula contratual referente ao prazo de
pagamento
Impostos e Contribuições a Recolher
A rubrica Impostos e Contribuições a Recolher totalizou R$18,7 milhões em 31 de dezembro de 2020, aumento de R$6,2
milhão contra um saldo de R$12,5 milhões no final de 31 de dezembro 2019.
Outras Contas a Pagar
A rubrica de outras contas a pagar totalizou R$35,9 milhões em 31 de dezembro de 2020, redução de 49%, contra o
saldo de R$70,6 milhões no final de 31 de dezembro 2019, e neste grupo temos registrados valores a pagar
correspondentes a:
i)
Provisões Diversas, tais como R$5,4 milhões referente gastos previstos para cumprimento das
obrigações assumidas no TAC-Termo de Ajuste de Conduta, assinado em 04 de dezembro de 2015, entre o Ministério
Público da Bahia, Paranapanema e outros, cujo objeto é a adoção de medidas mitigadoras, reparatórias e
compensatórias dos impactos ambientais na área de influência de Ilha de Maré,
ii) Provisão de serviços de honorários advocatícios de R$7,6 milhões;
iii) Comissões sobre vendas R$11,1 milhões.

Passivo Não Circulante
O Passivo Não Circulante teve redução de 86%, atingindo R$264,2 milhões ao final de 2020 comparado com
R$1.892,6 milhões de 2019.
O Passivo Não Circulante em 31 de dezembro de 2019 representou 7% do Passivo e Patrimônio Líquido Total,
reduzindo 86% em relação a 2019 que era de 49%.
Empréstimos e Financiamentos
Em 31 de dezembro de 2020, o total de empréstimos e financiamento era de R$22,9 milhões e em 31 de dezembro
de 2019 totaliza R$1.642,9 milhões. Essa redução refere-se a reclassificação das dívidas em renegociação do passivo
não circulante para o passivo circulante devido ao não cumprimento de cláusula contratual referente ao prazo de
pagamento
Provisão para Contingências
As Provisões para Contingências reduziram em 1%, atingindo R$189,8 milhões em 31 de dezembro de 2020 contra
R$191,9 milhões no final do ano anterior.
Patrimônio Líquido
Encerramos 2020 com Patrimônio Líquido ficou negativo em R$198,6 milhões, 132% menor que os R$621,4 milhões
registrado no final de 2019.
Análise do Fluxo de Caixa nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Fluxos de Caixa (em milhões de R$, exceto percentuais)
Caixa Líquido Atividades Operacionais
Caixa Líquido Atividades de Investimento
Caixa Líquido Atividades de Financiamento
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes

2019
229.701
(148.571)
(179.762)
(98.632)

AH %
-42%
44%
83%
121%

2020
133.460
(83.008)
(29.727)
20.725

As Atividades Operacionais resultaram em R$133,5 milhões, decorrente principalmente do contas a receber R$204,8
milhões e diminuição provenientes das operações com fornecedores e cartas de credito envolvendo também os
estoques com saídas de R$56,3 milhões em 2020, enquanto em 2019 as Atividades Operacionais resultaram em
R$229,7 milhões, decorrente principalmente de antecipação dos contas a receber R$471,0 milhões e diminuição
provenientes das operações com fornecedores envolvendo também os estoques com saídas de R$141,3 milhões.
Nas Atividades de Investimentos, houve redução de R$104,0 milhões na aplicação de recursos em adições de
imobilizado, sendo R$65,0 milhões de 31 de dezembro de 2020 contra R$169,0 milhões em 2019, e houve resultado
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líquido de ingressos e resgates de aplicações financeiras em 2020, que totalizou R$17,9 milhões de saida, enquanto
que para o mesmo período de 2019 o resultado líquido de ingressos e resgates de aplicações financeiras totalizou
R$20,5 milhões de ingresso.
As atividades de financiamentos, decorrente de amortização de empréstimos e encargos financeiros e contratação de
novos empréstimos no ano de 2020 foi de R$15,8 milhões, enquanto no mesmo período de 2019 o montante foi de
R$142,8 milhões.
h2 Análise das Demonstrações do Resultado nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018
e 2019.

[mil BRL]

2018

AV %

4.765.777
1.865.493
2.840.027
60.257
(4.495.172)
270.605
5,7%

100%
39%
60%
1%
94%
6%

Despesas com Vendas
(30.011)
Despesas Gerais e Administrativas
(78.573)
Honorários da Administração
(7.601)
Participação dos Empregados
(29.467)
'Outras Operacionais, líquidas
(174.529)
Resultado antes do Resultado Financeiro e Tributos (49.576)
% sobre Receitas
-1,0%

1%
2%
0%
1%
4%
1%

1%
-10%
-8%
73%
210%
347%
3,4 p.p.

148.197
-3%
98.621 -2,07%

12%
193%

Receita Líquida
Mercado Interno (MI)
Mercado Externo (ME)
Transformação (MI)
Custo dos Produtos Vendidos
Lucro Bruto
% sobre Receitas

( + ) Depreciações e Amortizações
EBITDA
Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
'Despesas Financeiras
Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro
% sobre Receitas

(394.388)
822.650
(1.217.038)
(443.964)
-9,3%

8%
-17%
26%
9%

Impostos
IR e CSLL - Corrente
'IR e CSLL - Diferido
Prejuízo Líquido
% sobre Receitas

120.591
- 1.424,00
122.015
(323.373)
-6,8%

-3%
0%
-3%
7%

AH %

2019

AV %

10% 5.227.641
16% 2.159.568
6% 3.015.578
-13%
52.495
-15% (5.164.429)
-77%
63.212
-4,5 p.p.
1,2%

100%
41%
58%
1%
99%
1%

116%
-6%
42%
142%
12,9 p.p.

(29.620)
(86.581)
(8.232)
(7.938)
191.513
122.354
2,3%

1%
2%
0%
0%
-4%
-2%

166.189
-3%
288.543 -5,52%
64.140
770.885
(706.745)
186.494
3,6%

-1%
-15%
14%
-4%

-275% (211.569)
99% 10,00
-273% (211.559)
92%
(25.075)
6,3 p.p.
-0,5%

4%
0%
4%
0%

A Receita Líquida Total somou R$5.227,6 milhões em 2019 e R$4.765,8 milhões em 2018, ou seja, houve um aumento
a receita de 10% comparada ao ano anterior. Do total de receitas no ano, 42% foram oriundas do mercado interno
(40% em 2018) e 58% do mercado externo (60% em 2018).
Em Cobre Primário, a Receita Líquida alcançou R$1.308,9 em 2019, com redução de 14% comparada ao ano anterior.
Em Produtos de Cobre, a Receita Líquida alcançou e R$3.236.6 milhões em 2019 30% maior que em 2018 (R$
2.499,2milhões). Barras, Perfis, Arames, Laminados, Tubos e Conexões alcançaram R$683,1 milhões no ano, com
redução de 13% comparado ao mesmo período do ano anterior. Já os produtos de Vergalhões, Fios e Outros somaram
R$2.553,6 milhões no ano, com aumento de 26% comparado a 2018. Tais crescimentos podem ser explicados pela
estratégia comercial de melhorar
o mix de vendas, aumentando a participação de produtos que oferecem maior rentabilidade. No ano do total de receitas
de produtos de cobre, 55% foram oriundas do mercado interno e 45% do mercado externo.
Em Coprodutos, a Receita Líquida atingiu R$682,1 milhões em 2019, redução de 7% comparada ao ano anterior. Tal

PÁGINA: 115 de 266

Formulário de Referência - 2021 - PARANAPANEMA S.A.

Versão : 6

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

redução se deu por conta das perdas nas operações de Revert. Do total de receitas deste componente, 42% foram
oriundas do mercado interno e 58% do mercado externo.
Custo Dos Produtos Vendidos
Os Custo dos Produtos Vendidos de 2019 atingiu o montante de R$5.164,4 milhões (R$4.495,2 milhões em 2018), ou
seja, houve um aumento de 15% comparado ao ano anterior, 5% maior que o aumento da receita líquida. O custo dos
produtos vendidos representou 99% das receitas liquidas em 2019 (94% em 2018).
O Custo do Metal em Reais aumentou 15% no ano, totalizando R$4.567,5 milhões, quando comparado com R$3.970,3
milhões em 2019, resultado do aumento do volume de venda e preço do metal em reais no período.
O Custo de Transformação apresentou aumento de 14% no ano de 2019 comparado a 2018, atingindo R$596,9
milhões e R$524,9 milhões respectivamente, acompanhando o aumento da receita de vendas.
Lucro Bruto
O Lucro Bruto atingiu R$63,2 milhões em 2019, 77% inferior ao ano anterior, R$270,6 milhões em 2018, impactado
principalmente pela operação de Revert, consumo de soda cáustica, além do volume reduzido devido à manutenção
programada da fábrica.
Despesas/Receitas Operacionais
As Despesas/Receitas operacionais líquidas atingiram no ano de 2019 uma receita de R$59,1 milhões, contra uma
despesa registrada no ano de 2018 no montante de R$320,2 milhões, decorrente principalmente de outras despesas
operacionais.
a) Despesas com Vendas
As Despesas com Vendas no ano, tiveram uma redução de 1% comparadas ao ano anterior, atingindo o montante de
R$29,6 milhões em 2019 face a R$30,0 milhões em 2018.
b) Despesas Gerais e Administrativas
As Despesas Gerais e Administrativas atingiram R$86,6 milhões em 2019 e R$78,6 milhões em 2018, 10% de
aumento.
c) Honorários da Administração
Os honorários da Administração atingiram R$8,2 milhões em 2019 e R$7,6 milhões em 2018, variação de 8%.
d) Participação dos Empregados
A Participação dos Empregados apresentou redução de 73% no ano de 2019 atingindo R$7,9 milhões, quando
comparado ao ano de 2018 de R$29,6 milhões, em função da reversão de provisão de Incentivo de Longo Prazo (ILP)
de resultados passados.
e) Outras Despesas Operacionais, líquidas
As outras operacionais líquidas somaram receita de R$191,5 milhões em 2019 contra uma despesa de R$174,6
milhões em 2018, variação explicada principalmente pelo reconhecimento de crédito de impostos referente a exclusão
do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins.
Resultado Financeiro
O Resultado Financeiro Líquido no ano foi de R$64,1 milhões positivo contra R$394,4 milhões negativo no resultado
de 2018.
As despesas de juros líquidas de receitas ficaram positivas em R$104,2 milhões, um aumento de R$286,8 milhões
em relação ao ano de 2018, impactado principalmente pelo reconhecimento da atualização Selic do crédito tributário
de ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins.
O resultado com variação cambial líquida acumulada no ano de 2019, apresentou uma redução de R$170,7 milhões,
comparativamente ao mesmo período de 2018, sendo R$40,1 milhões em 2019 e R$211,8 milhões em 2017.
Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido
A apuração de imposto de renda e contribuição social corrente e diferido em 2019 foi de R$211,7 milhões negativo
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contra um resultado positivo de R$120,6 milhões em 2018, principalmente decorrente de provisão para perda no valor
de R$206,8 milhões decorrente das incertezas de gerações de lucros tributáveis futuros.
A Administração manterá o monitoramento tempestivo dos créditos e, a qualquer tempo mediante estimativas de
realização de lucros tributáveis, os valores provisionados para perda serão revertidos a favor da Companhia. No Brasil,
a compensação dos prejuízos fiscais não possui prazo prescricional, estando apenas limitados a 30% dos lucros
anuais.
Resultado Líquido
A Companhia apresentou resultado líquido negativo no ano de 2019 no montante de R$25,1 mihões contra um prejuízo
de R$323,4 milhões em 2018. Os principais itens não recorrente do exercício foram o reconhecimento dos créditos
tributários referente ao ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS que totalizou R$702,8 milhões e o imparment do
Imposto de Renda Diferido no valor de R$206,8 milhões.
A seguir, apresentamos nosso Balanço Patrimonial e a análise de suas principais contas em 31 de dezembro de 2019
e 2018.

[mil BRL]
Ativo
Ativo circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Aplicações Financeiras
Banco Conta Vinculada
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos e Contribuições a Recuperar
Outros Ativos Circulantes
Instrumentos Financeiros Derivativos
Despesas Antecipadas

2018

AV %

AH %

2019

AV %

2.787.160
216.668
28.791
0
665.589
1.626.575
101.742
7.693
129.313
10.789

60%
5%
1%
0%
14%
35%
2%
0%
3%
0%

-43%
-46%
-59%
n.a.
-69%
-38%
54%
524%
-87%
-3%

1.580.500
118.036
11.717
0
203.616
1.014.982
157.006
48.000
16.670
10.473

41%
3%
0%
0%
5%
26%
4%
1%
0%
0%

Ativo não circulante
Ativos mantidos para venda
Aplicações Financeiras
Contas a receber de clientes
Impostos e Contribuições a Recuperar
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
Depósitos de Demandas Judiciais
Outros Ativos Não Circulantes
Despesas Antecipadas
Direito de uso de Ativo
Outros Investimentos
Ativo Imobilizado
Ativo intangível

1.836.334
112.745
16.765
1.096
122.400
177.395
32.309
83.953
9.669

40%
2%
0%
0%
3%
4%
1%
2%
0%

25%
-1%
n.a.
n.a.
473%
-94%
-15%
14%
-42%

59%
3%
0%
0%
18%
0%
1%
2%
0%

2.327
1.267.510
10.165

0%
27%
0%

4%
1%
-1%

2.289.586
111.987
13.312
0
701.659
11.343
27.498
95.721
5.653
23.457
2.418
1.286.475
10.063

Total do Ativo

4.623.494

100%

-16%

3.870.086

100%

0%
33%
0%
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Passivo
Passivo circulante
Fornecedores Local
Fornecedores
Operações com Forfait e Cartas de Crédito
Passivo de Arrendamento
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a recolher
Imposto de renda do exercício corrente
Empréstimos e Financiamentos
Instrumentos Financeiros Derivativos
Dividendos a pagar
Adiantamentos de Clientes
Outros passivos circulantes
Passivo não circulante
Fornecedores
Passivo de Arrendamento
Empréstimos e Financiamentos
Impostos e contribuições a recolher
Provisão para demandas judiciais
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
Outros passivos não circulantes
Patrimônio líquido
Capital social
Debêntures Conversiveis em ação
Custo de Capitalização
Reservas de Reavaliação
Reservas de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial
Ações em Tesouraria
Prejuízos Acumulados
Participação de acionistas não controladores
Total do passivo e do patrimônio líquido

1.829.754
82.481
1.175.506
66.914

40%
2%
25%
1%

-26%
68%
-70%
28%

60.061
9.715
1.424
131.829
26.449
26.274
193.122
55.979

1%
0%
0%
3%
1%
1%
4%
1%

-15%
28%
-100%
331%
87%
-99%
-94%
26%

2.191.243
0

47%
0%

-14%
n.a.

2.017.084
0
174.159
0
0

44%
0%
4%
0%
0%

602.497
1.990.708
104.645
(5.375)
206.438
0
(967.928)
(741)
(725.250)
0
4.623.494

1.356.030
138.472
357.026
85.641
12.335
50.881
12.448
7
568.009
49.381
172
11.097
70.561

35%
4%
9%
2%
1%
0%
0%
15%
1%
0%
0%
2%

-19%
n.a.
10%
n.a.
n.a.

1.892.660
77
12.289
1.642.876
0
191.910
45.508
0

49%
0%
42%
0%
5%
1%
0%

13%
43%
2%
0%
4%
0%
-21%
0%
-16%
0%

3%
4%
-75%
0%
-4%
n.a.
-5%
0%
2%
n.a.

621.396
2.069.566
25.787
(5.375)
198.264
0
(923.954)
(741)
(742.151)
0

16%
53%
1%
0%
5%
0%
-24%
0%
-19%
0%

100%

-16%

3.870.086

100%

Comentários referentes aos principais itens das contas do:
Ativo Circulante
O Ativo Circulante totalizou R$1.580,5 milhões em 31 de dezembro de 2019, redução de 43% em relação aos
R$2.787,2 milhões de 31 de dezembro de 2018, com resultado dos efeitos detalhados abaixo.
O Ativo Circulante em 31 de dezembro de 2019 representou 41% do Ativo Total, comparado com 60% em 2018.
Caixa e Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras de Curto Prazo
No fechamento do ano de 2019, a Companhia apresentou Caixa e Equivalentes de Caixa e aplicações financeiras de
curto prazo de R$129,8 milhões, uma redução de 52% em comparação ao ano anterior, quando foi registrado R$245,5
milhões.
Contas a Receber de Clientes
As Contas a Receber totalizaram R$203,6 milhões em 31 de dezembro de 2019, valor 69% inferior aos R$665,6
milhões registrados no fim do ano anterior, principalmente em função de cessão de créditos realizadas.
Estoques
O estoque é mensurado inicialmente pelo seu valor histórico e, posteriormente, devido ao programa de contabilidade
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de hedge de estoques, as porções relativas ao custo do metal (Cobre, Ouro, Prata, Chumbo, Zinco e Estanho) são
ajustadas ao preço médio em dólares da curva de mercado futuro desses respectivos metais. A conversão dos preços
dos metais em dólares para reais é feita pela taxa de câmbio do fechamento do mês.
Em 31 de dezembro de 2019, os Estoques reduziram 38%, passando de R$1.626,6 milhões em 2018 para R$1.015,0
milhões em 2019, motivado principalmente pela parada de manutenção programada no final do exercicio.
Impostos e Tributos a Recuperar
O saldo de impostos e tributos a recuperar variou 54%, para R$157,0 milhões em 2019, de R$101,7 milhões em 2018,
substancialmente em decorrência de reconhecimento de créditos referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS/COFINS.
Ativo Não Circulante
O Ativo Não Circulante em 31 de dezembro de 2019 representou 59% do Ativo Total, comparado com 40% em 2018.
O Ativo Não Circulante totalizou R$2.266.1 milhões em 31 de dezembro de 2019 comparado com R$1.836,3 milhões
em 2018, houve um aumento de 23% em relação ao ano anterior, principalmente em:
Imposto de renda e contribuições sociais diferidos
Redução de 94% em relação ao ano anterior, de R$177,4 milhões em 2018 para R$11,3 milhões em 2019,
principalmente decorrente de provisão para perda no valor de R$206,8 milhões decorrente das incertezas de gerações
de lucros tributáveis futuros.
Os impostos a recuperar não circulante
O aumento de R$579,3 milhões, de R$122,4 milhões em 2018 para R$701,7 milhões em 2019, substancialmente em
decorrência de reconhecimento de créditos referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
Imobilizado e Intangível
Em 31 de dezembro de 2019, o Imobilizado e Intangível totalizou R$1.296,6 milhões, aumento de 1,5% em relação a
31 de dezembro de 2018 quando o montante registado foi de R$1.277,7 milhões, devido principalmente à
depreciação/amortização no período acrescido da entrada de novos projetos.
Ativo Mantidos para Venda
Representado por imóveis disponíveis para venda no montante de R$112,0 milhões em 31 de dezembro de 2019
(R$112,7 milhões em 31 de dezembro de 2018), avaliados ao custo de aquisição, deduzidos da depreciação
acumulada, os quais são inferiores aos valores esperados de realização. Este grupo de ativos inclui imóveis que não
são mais utilizados nas operações da Companhia e imóveis oriundos de determinação judicial em função de
pendências financeiras de seus clientes, e estão disponíveis para venda imediata em suas condições atuais e a
Companhia tem intensificado suas ações para monetização dos referidos imóveis, pois são parte do plano da
Companhia para readequação de sua estrutura de capital.
Comentários referentes aos principais itens das contas do:
Passivo Circulante
O Passivo Circulante em 31 de dezembro de 2019 totalizou R$1.343,7 milhões, 27% abaixo dos R$1.829,8 milhões
de 31 de dezembro de 2018, redução de R$486,1 milhões principalmente pela redução nos fornecedores alinhado
com a redução nos estoques e transferências das parcelas de empréstimos de logo prazo para curto prazo:
O Passivo Circulante em 31 de dezembro de 2019 representou 34% do Passivo e Patrimônio Líquido Total, comparado
com 40% em 2018.
Fornecedores e Operações com Forfait e Cartas de Crédito
Fornecedores totalizaram R$495,5 milhões em 31 de dezembro de 2019, uma redução de R$762,5 milhões em
comparação com o ano de 2018, R$1.258,0 milhões, e aumento de R$18,7 milhões em Operações com Forfaiting e
Carta de Crédito que em 2018 totalizavam R$85,6 milhões, contra R$66,9 milhões de 2018.
Empréstimos e Financiamentos
Em 31 de dezembro de 2019, o total de empréstimos e financiamento era de R$568,0 milhões e em 31 de dezembro
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de 2018 totaliza R$131,8 milhões. Esse aumento refere-se às parcelas transferidas de longo prazo para curto prazo.
Impostos e Contribuições a Recolher
A rubrica Impostos e Contribuições a Recolher totalizou R$12,5 milhões em 31 de dezembro de 2019, aumento de R$1,3
milhão contra um saldo de R$11,1 milhões no final de 31 de dezembro 2018.
Outras Contas a Pagar
A rubrica de outras contas a pagar totalizou R$70,6 milhões em 31 de dezembro de 2019, aumento de 26%, contra o
saldo de R$56,0 milhões no final de 31 de dezembro 2018, e neste grupo temos registrados valores a pagar
correspondentes a:
i) Provisões Diversas, tais como R$5,8 milhões referente gastos previstos para cumprimento das obrigações
assumidas no TAC-Termo de Ajuste de Conduta, assinado em 04 de dezembro de 2015, entre o Ministério Público da
Bahia, Paranapanema e outros, cujo objeto é a adoção de medidas mitigadoras, reparatórias e compensatórias dos
impactos ambientais na área de influência de Ilha de Maré,
ii) Provisão de serviços de honorários advocatícios de R$8,2 milhões;
iii) Comissões sobre vendas R$8,7 milhões.
iv) Provisões de CAPEX R$25,2 milhões
Passivo Não Circulante
O Passivo Não Circulante teve redução de 16%, atingindo R$1.834,9 milhões ao final de 2019 comparado com
R$2.191,2 milhões de 2018.
O Passivo Não Circulante em 31 de dezembro de 2019 representou 46% do Passivo e Patrimônio Líquido Total,
reduzindo 1 p.p. em relação a 2018, 47%.
Provisão para Contingências
As Provisões para Contingências aumentaram em 10%, atingindo R$191,9 milhões em 31 de dezembro de 2019
contra R$174,1 milhões no final do ano anterior, devido principalmente ao aumento das causas trabalhistas.

Patrimônio Líquido
Encerramos 2019 com Patrimônio Líquido de R$621,4 milhões, 3% maior que os R$602,5 milhões registrado no final
de 2018.
Análise do Fluxo de Caixa nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Fluxos de Caixa (em milhões de R$, exceto percentuais)
Caixa Líquido Atividades Operacionais
Caixa Líquido Atividades de Investimento
Caixa Líquido Atividades de Financiamento
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes

2018
261.830
(190.402)
(200.311)
(128.883)

AH %
-12%
22%
10%
23%

2019
229.701
(148.571)
(179.762)
(98.632)

As Atividades Operacionais resultaram em R$229,7 milhões, decorrente principalmente de antecipação dos contas a
receber R$471,0 milhões e diminuição provenientes das operações com fornecedores envolvendo também os
estoques com saídas de R$141,3 milhões em 2019, enquanto em 2018 as Atividades Operacionais resultaram em
R$261,8 milhões, decorrente principalmente de
(i) ingresso de recursos provenientes das operações com fornecedores em R$476,3 milhões, (ii) aplicação de recursos
do caixa nos instrumentos financeiros no valor de R$164,3 milhões em 2018.
Nas Atividades de Investimentos, houve redução de R$28,9 milhões na aplicação de recursos em adições de
imobilizado, sendo R$169,0 milhões de 31 de dezembro de 2019 contra R$197,9 milhões em 2018, e houve resultado
líquido de ingressos e resgates de aplicações financeiras em 2019, que totalizou R$20,5 milhões de ingresso, enquanto
que para o mesmo período de 2018 o resultado líquido de ingressos e resgates de aplicações financeiras totalizou
R$7,5 milhões de ingresso.
As atividades de financiamentos, decorrente de amortização de empréstimos e encargos financeiros e contratação de
novos empréstimos no ano de 2019 foi de R$142,8 milhões, enquanto no mesmo período de 2018 o montante foi de
R$200,3 milhões.
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h.3 Análise das Demonstrações do Resultado nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017
e 2018

[mil BRL]
Receita Líquida
Mercado Interno (MI)
Mercado Externo (ME)
Transformação (MI)
Custo dos Produtos Vendidos
Lucro Bruto
% sobre Receitas

2017 AV %
3.508.460
1.505.602
1.954.771
48.087
(3.263.895)
244.565
7,0%

100%
43%
56%
1%
93%
7%

AH %

2018

AV %

36% 4.765.777
24% 1.865.493
45% 2.840.027
25%
60.257
-38% (4.495.172)
11%
270.605
-1,3 p.p.
5,7%

100%
39%
60%
1%
94%
6%

Despesas com Vendas
(28.072)
1%
-7%
Despesas Gerais e Administrativas
(68.772)
2%
-14%
Honorários da Administração
(7.398)
0%
-3%
Participação dos Empregados
(22.918)
1%
-29%
'Outras Operacionais, líquidas
(458.683) 13%
62%
Resultado antes do Resultado Financeiro e Tributos(341.278) 10%
85%
% sobre Receitas
-9,7%
8,7 p.p.
17%
146%

1%
2%
0%
1%
4%
1%

( + ) Depreciações e Amortizações
EBITDA

126.573
(214.705)

Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
'Despesas Financeiras
Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro
% sobre Receitas

(187.810)
5% -110% (394.388)
499.778 -14%
65%
822.650
(687.588) 20%
-77% (1.217.038)
(529.088) 15%
16% (443.964)
-15,1%
5,8 p.p.
-9,3%

8%
-17%
26%
9%

393.318 -11%
-69%
120.591
- 4.628,00
0%
69% - 1.424,00
397.946 -11%
-69%
122.015
(135.770)
4% -138% (323.373)
-3,9%
-2,9 p.p.
-6,8%

-3%
0%
-3%
7%

Impostos
IR e CSLL - Corrente
'IR e CSLL - Diferido
Prejuízo Líquido
% sobre Receitas

-4%
6%

(30.011)
(78.573)
(7.601)
(29.467)
(174.529)
(49.576)
-1,0%

148.197
-3%
98.621 -2,07%

Receita Líquida
A Receita Líquida Total somou R$4.765,8 milhões em 2018 e R$3.508,5 milhões em 2017, ou seja, houve um aumento
a receita de 36% comparada ao ano anterior. Do total de receitas no ano, 40% foram oriundas do mercado interno
(44% em 2017) e 60% do mercado externo (56% em 2017).
Em Cobre Primário, a Receita Líquida alcançou R$1.530,6 milhões em 2018, com aumento de 24% comparada ao
ano anterior em função da maior disponibilidade da planta e consequentemente maior volume de produção de catodos
além do maior preço médio ao longo de 2018.
Em Produtos de Cobre, a Receita Líquida alcançou e R$2.499,2 milhões em 2018, 37% maior que em 2017 (R$
1.822,4 milhões). Barras, Perfis, Arames, Laminados, Tubos e Conexões alcançaram R$783,6 milhões no ano, com
crescimento de 15% comparado ao mesmo período do ano anterior. Já os produtos de Vergalhões, Fios e Outros
somaram R$1.715,6 milhões no ano, com aumento de 50% comparado a 2017. Tais crescimentos podem ser
explicados pela estratégia comercial de melhorar o mix de vendas, aumentando a participação de produtos que
oferecem maior rentabilidade. No ano do total de receitas de produtos de cobre, 60% foram oriundas do mercado interno
e 40% do mercado externo.
Em Coprodutos, a Receita Líquida atingiu R$736,1 milhões em 2018, aumento de 63% comparada ao ano anterior.
Tal evolução se deu por conta do aumento dos preços de ácido sulfúrico nos mercados internacionais, além de
algumas vendas spot de Revert e da maior concentração de ouro nas vendas de Lama Anódica. Do total de receitas
deste componente, 26% foram oriundas do mercado interno e 74% do mercado externo.
Custo Dos Produtos Vendidos

PÁGINA: 121 de 266

Formulário de Referência - 2021 - PARANAPANEMA S.A.

Versão : 6

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Os Custo dos Produtos Vendidos de 2018 atingiu o montante de R$4.495,2 milhões (R$3.263,9 milhões em 2017), ou
seja, houve um aumento de 37% comparado ao ano anterior, acompanhando o aumento da receita líquida. O custo
dos produtos vendidos representou 94% das receitas liquidas em 2018 (93% em 2017).
O Custo do Metal em Reais aumentou 40% no ano, totalizando R$3.970,3 milhões, quando comparado com R$2.821,2
milhões em 2017, resultado do aumento do volume de venda e preço do metal em reais no período.
O Custo de Transformação apresentou aumento de 19% no ano de 2018 comparado a 2017, atingindo R$524,9
milhões e R$442,7 milhões respectivamente, acompanhando o aumento da receita de vendas.
Lucro Bruto
O Lucro Bruto atingiu R$270,6 milhões em 2018, 11% superior ao ano anterior, R$244,6 milhões em 2017,
principalmente por conta do aumento da participação de produtos de cobre sobre o volume de vendas total (melhoria
de mix), da alta dos prêmios dos coprodutos e de Barras, Arames, Tubos e Laminados e da valorização do dólar no
período. A Margem Bruta no ano foi de 6% em 2018 contra 7% em 2017.
Despesas Operacionais
As Despesas Totais atingiram no ano de 2018 R$336,1 milhões, uma redução de 43% comparado a 2017 onde o
montante registrado foi de R$585,8 milhões. Em 2018, as Despesas Operacionais Totais em relação à Receita Líquida
apresentaram queda de 10 p.p. (de 17% em 2017 para 7% em 2018), decorrente principalmente de outras despesas
operacionais.
a) Despesas com Vendas
As Despesas com Vendas no ano, tiveram um aumento de 7% comparadas ao ano anterior, atingindo o montante de
R$30,0 milhões em 2018 face a R$28,1 milhões em 2017.
b) Despesas Gerais e Administrativas
As Despesas Gerais e Administrativas atingiram R$78,6 milhões em 2018 e R$68,7 milhões em 2017, 12% de
aumento, igualmente impactadas pelas ações de redução da estrutura organizacional e gastos.
c) Honorários da Administração
Os honorários da Administração atingiram R$7,6 milhões em 2018 e R$7,4 milhões em 2017, variação de 3%.
d) Participação dos Empregados
A Participação dos Empregados apresentou aumento de 29% no ano de 2018 atingindo R$29,5 milhões, quando
comparado ao ano de 2017 R$22,9 milhões, em função da provisão de Incentivo de Longo Prazo (ILP) de resultados
passados.
Outras Despesas Operacionais, líquidas
As outras despesas operacionais líquidas somaram R$190,4 milhões em 2018 e R$458,7 milhões em 2017, redução
de R$268,2 milhões, explicado principalmente pelo aumento significativo no ano de 2017, nas provisões de
contingências decorrente da adesão ao PERT, R$186,8 milhões, para quitação de passivo contingente tributário.

Resultado Financeiro
O Resultado Financeiro Líquido no ano foi de R$378,5 milhões negativo, R$190,7 milhões maior do que o resultado
de 2017, quando atingiu R$187,8 milhões.
As despesas de juros líquidas de receitas ficaram estáveis, sendo R$146,7 milhões no ano de 2018 contra R$146,5
milhões no ano de 2017.
O resultado com variação cambial, variação monetária e ajuste a valor presente líquido acumulado no ano de 2018
apresentou um aumento de R$181,6 milhões, comparativamente ao mesmo período de 2017, sendo R$197,8 milhões
em 2018 e R$16,2 milhões em 2017, impactado principalmente pela variação do dólar.
Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido
A apuração de imposto de renda e contribuição social corrente e diferido teve uma queda de 69%, ou R$272,8 milhões,
de R$393,3 milhões positivo em 2017 para R$120,6 milhões em 2018, principalmente decorrente da reversão da
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provisão para perda em 2017, de créditos diferidos de Imposto de Renda que estavam sendo acumulados desde o
segundo trimestre de 2016 por conta das incertezas de gerações de lucros tributáveis futuros e a necessidade de uma
reestruturação financeira.
A Administração manterá o monitoramento tempestivo dos créditos e, a qualquer tempo mediante estimativas de
realização de lucros tributáveis, os valores provisionados para perda serão revertidos a favor da Companhia. No Brasil,
a compensação dos prejuízos fiscais não possui prazo prescricional, estando apenas limitados a 30% dos lucros
anuais.
Resultado Líquido
Apesar dos baixos volumes de produção, a Companhia reduziu seu prejuízo em 64% em relação ao ano anterior. Em
2017 o prejuízo líquido foi de R$135,8 milhões contra um prejuízo líquido foi de R$373,2 milhões em 2016, decorrente
dos esforços da administração na contenção de custos e despesas e da recuperação dos créditos fiscais, fruto da
bem- sucedida reestruturação financeira.
No acumulado do ano, os impactos não monetários da variação cambial sobre as dívidas de longo prazo totalizaram
R$231,2 milhões, e levaram a um prejuízo líquido de R$323,4 milhões, um aumento do prejuízo em 138% em relação
ao ano anterior que foi de R$135,8 milhões.
A seguir, apresentamos nosso Balanço Patrimonial e a análise de suas principais contas em 31 de dezembro de 2018
e 2017.

[mil BRL]
Ativo
Ativo circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Aplicações Financeiras
Banco Conta Vinculada
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos e Contribuições a Recuperar
Outros Ativos Circulantes
Instrumentos Financeiros Derivativos
Despesas Antecipadas

2017

AV %

AH %

2018

AV %

2.493.482
345.551
38.453
0
371.384
1.546.971
88.629
6.850
85.591
10.053

59%
8%
1%
0%
9%
37%
2%
0%
2%
0%

12%
-37%
-25%
n.a.
79%
5%
15%
12%
51%
7%

2.787.160
216.668
28.791
0
665.589
1.626.575
101.742
7.693
129.313
10.789

60%
5%
1%
0%
14%
35%
2%
0%
3%
0%

Ativo não circulante
Ativos mantidos para venda
Aplicações Financeiras
Contas a receber de clientes
Impostos e Contribuições a Recuperar
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
Depósitos de Demandas Judiciais
Outros Ativos Não Circulantes
Despesas Antecipadas
Direito de uso de Ativo
Outros Investimentos
Ativo Imobilizado
Ativo intangível

1.718.009
111.548
14.632
17.895
112.756
55.381
28.248
81.544
12.720

41%
3%
0%
0%
3%
1%
1%
2%
0%

7%
1%
n.a.
-94%
9%
220%
14%
3%
-24%

1.836.334
112.745
16.765
1.096
122.400
177.395
32.309
83.953
9.669

40%
2%
0%
0%
3%
4%
1%
2%
0%

2.250
1.274.584
6.451

0%
30%
0%

3%
-1%
58%

2.327
1.267.510
10.165

0%
27%
0%

Total do Ativo

4.211.491

100%

10%

4.623.494

100%
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Passivo
Passivo circulante
Fornecedores Local
Fornecedores
Operações com Forfait e Cartas de Crédito
Passivo de Arrendamento
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a recolher
Imposto de renda do exercício corrente
Empréstimos e Financiamentos
Instrumentos Financeiros Derivativos
Dividendos a pagar
Adiantamentos de Clientes
Outros passivos circulantes
Passivo não circulante
Fornecedores
Passivo de Arrendamento
Empréstimos e Financiamentos
Impostos e contribuições a recolher
Provisão para demandas judiciais
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
Outros passivos não circulantes
Patrimônio líquido
Capital social
Debêntures Conversiveis em ação
Custo de Capitalização
Reservas de Reavaliação
Reservas de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial
Ações em Tesouraria
Prejuízos Acumulados
Participação de acionistas não controladores
Total do passivo e do patrimônio líquido

1.328.981
85.874
715.329
41.819

32%
2%
17%
1%

38%
-4%
64%
60%

1.829.754
82.481
1.175.506
66.914

40%
2%
25%
1%

49.767
25.827
0
120.977
183.670
24.429
37.520
43.769

1%
1%
0%
3%
4%
1%
1%
1%

21%
-62%
n.a.
9%
-86%
8%
415%
28%

60.061
9.715
1.424
131.829
26.449
26.274
193.122
55.979

1%
0%
0%
3%
1%
1%
4%
1%

1.993.988
604

47%
0%

10%
n.a.

2.191.243
0

47%
0%

1.807.001
178
186.205
0
0

43%
0%
4%
0%
0%

12%
n.a.
-6%
n.a.
n.a.

2.017.084
0
174.159
0
0

44%
0%
4%
0%
0%

888.522
1.984.751
110.602
(5.375)
218.917
0
(1.005.276)
(741)
(414.356)
0

21%
47%
3%
0%
5%
0%
-24%
0%
-10%
0%

-32%
0%
-5%
0%
-6%
n.a.
-4%
0%
75%
n.a.

602.497
1.990.708
104.645
(5.375)
206.438
0
(967.928)
(741)
(725.250)
0

13%
43%
2%
0%
4%
0%
-21%
0%
-16%
0%

4.211.491

100%

10%

4.623.494

100%

Comentários referentes aos principais itens das contas do:
A seguir, apresentamos nosso Balanço Patrimonial e a análise de suas principais contas em 31 de dezembro de 2018
e 2017
Ativo Circulante
O Ativo Circulante totalizou R$2.787,2 milhões em 31 de dezembro de 2018, aumento de 12% em relação aos
R$2.493,5 milhões de 31 de dezembro de 2017, com resultado dos efeitos detalhados abaixo.
O Ativo Circulante em 31 de dezembro de 2018 representou 60% do Ativo Total, comparado com 59% em 2017.
Caixa e Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras de Curto Prazo
No fechamento do ano de 2018, a Companhia apresentou Caixa e Equivalentes de Caixa e aplicações financeiras de
curto prazo de R$245,5 milhões, uma redução de 37% em comparação ao ano anterior, quando foi registrado R$384,0
milhões.
Contas a Receber de Clientes
As Contas a Receber totalizaram R$665,6 milhões em 31 de dezembro de 2018, valor 79% superior aos R$371,3
milhões registrados no fim do ano anterior, principalmente em função do aumento da da receita líquida.
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Estoques
O estoque é mensurado inicialmente pelo seu valor histórico e, posteriormente, devido ao programa de contabilidade
de hedge de estoques, as porções relativas ao custo do metal (Cobre, Ouro, Prata, Chumbo, Zinco e Estanho) são
ajustadas ao preço médio em dólares da curva de mercado futuro desses respectivos metais. A conversão dos preços
dos metais em dólares para reais é feita pela taxa de câmbio do fechamento do mês.
Em 31 de dezembro de 2018, os Estoques ficaram estáveis, com um aumento de 5%, passando de R$1.547,0 milhões
em 2017 para R$1.626,6 milhões em 2018.
Impostos e Tributos a Recuperar
O saldo de impostos e tributos a recuperar variou 15%, para R$101,7 milhões em 2018, de R$88,6 milhões em 2017,
substancialmente em decorrência de reconhecimento de créditos, do período de março de 2017 a fevereiro de 2018,
referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS.
Ativo Não Circulante
O Ativo Não Circulante em 31 de dezembro de 2018 representou 40% do Ativo Total, comparado com 41% em 2017.
O Ativo Não Circulante totalizou R$1.836,3 milhões em 31 de dezembro de 2018 comparado com R$1.718,0 milhões
em 2017, houve um aumento de 7% em relação ao ano anterior, principalmente em:
Imposto de renda e contribuições sociais diferidos
Aumento de R$122,0 milhões, de R$55,4 milhões de 2017 para R$177,4 milhões em 2018, explicado pelo aumento do
prejuízo fiscal no período.
Os impostos a recuperar não circulante
O Aumento de R$9,6 milhões, de R$112,8 milhões em 2017 para R$122,4 milhões em 2018, explicado pela reversão
da provisão para perda referente ao ICMS, no montante de R$7,9 milhões, em função das medidas tomadas para a
utilização do crédito.
Imobilizado e Intangível
Em 31 de dezembro de 2018, o Imobilizado e Intangível totalizou R$1.277,7 milhões, queda de 0,3% em relação a 31
de dezembro de 2017 quando o montante registado foi de R$1.281,0 milhões, devido principalmente à
depreciação/amortização no período acrescido da entrada de novos projetos.
Ativo Mantidos para Venda
Representado por imóveis disponíveis para venda no montante de R$112.745 em 31 de dezembro de 2018
(R$111.548 em 31 de dezembro de 2017), avaliados ao custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada, os
quais são inferiores aos valores esperados de realização. Este grupo de ativos inclui imóveis que não são mais
utilizados nas operações da Companhia e imóveis oriundos de determinação judicial em função de pendências
financeiras de seus clientes, e estão disponíveis para venda imediata em suas condições atuais e a Companhia tem
intensificado suas ações para monetização dos referidos imóveis, pois são parte do plano da Companhia para
readequação de sua estrutura de capital.
Comentários referentes aos principais itens das contas do:
Passivo Circulante
O Passivo Circulante em 31 de dezembro de 2018 totalizou R$1.829,8 milhões, 38% acima dos R$1.329,0 milhões de
31 de dezembro de 2017, aumento de R$500,8 milhões principalmente pelo aumento nos fornecedores:
O Passivo Circulante em 31 de dezembro de 2018 representou 40% do Passivo e Patrimônio Líquido Total, comparado
com 32% em 2017.
Fornecedores e Operações com Forfait e Cartas de Crédito
Fornecedores totalizaram R$1.296,0 milhões em 31 de dezembro de 2018, um aumento de R$456,8 milhões em
comparação com o ano de 2017, R$801,2 milhões, e aumento de R$25,1 milhões em Operações com Forfaiting e
Carta de Crédito que em 2018 totalizavam R$66,9 milhões, 60% menor do que R$41,8 milhões de 2017.
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Empréstimos e Financiamentos
Em 31 de dezembro de 2018, o total de empréstimos e financiamento era de R$131.8, 9% maior em comparação ao
mesmo período de 2017 que totaliza no passivo circulante R$121,0 milhões.
Impostos e Contribuições a Recolher
A rubrica Impostos e Contribuições a Recolher totalizou R$11,1 milhões em 31 de dezembro de 2018, redução de 62%
contra um saldo de R$25,8 milhões no final de 31 de dezembro 2017, principalmente pela geração de saldo credor na
apuração do PIS e da COFINS.
Outras Contas a Pagar
A rubrica de outras contas a pagar totalizou R$55,0 milhões em 31 de dezembro de 2018, aumento de 28%, contra o
saldo de R$43,8 milhões no final de 31 de dezembro 2017, e neste grupo temos registrados valores a pagar
correspondentes a:
i)
Provisões Diversas, tais como R$6,1 milhões referente gastos previstos para cumprimento das obrigações
assumidas no TAC-Termo de Ajuste de Conduta, assinado em 04 de dezembro de 2015, entre o Ministério Público da
Bahia, Paranapanema e outros, cujo objeto é a adoção de medidas mitigadoras, reparatórias e compensatórias dos
impactos ambientais na área de influência de Ilha de Maré,
ii) Provisão de serviços de honorários advocatícios de R$9,7 milhões;
iii) Comissões sobre vendas R$9,7 milhões.
Passivo Não Circulante
O Passivo Não Circulante teve aumento de 10%, atingindo R$2.191,2 milhões ao final de 2018 comparado com
R$1.994,0 milhões de 2017.
O Passivo Não Circulante em 31 de dezembro de 2018 representou 47% do Passivo e Patrimônio Líquido Total,
mantendo o mesmo nível de 2017.
Provisão para Contingências
As Provisões para Contingências reduziram em 4%, atingindo R$174,1 milhões em 31 de dezembro de 2018 contra
R$186,2 milhões no final do ano anterior, devido principalmente a diminuição e acordos das causas trabalhistas.
Patrimônio Líquido
Encerramos 2018 com Patrimônio Líquido de R$602,5 milhões, 32% menor que os R$888,5 milhões registrado no final
de 2017, em função do prejuízo acumulado no período.
Análise do Fluxo de Caixa nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017

Fluxos de Caixa (em milhões de R$, exceto percentuais)
Caixa Líquido Atividades Operacionais
Caixa Líquido Atividades de Investimento
Caixa Líquido Atividades de Financiamento
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes

2017
113.646
(42.194)
131.275
202.727

AH %
130%
-351%
-253%
-164%

2018
261.830
(190.402)
(200.311)
(128.883)

As Atividades Operacionais resultaram em R$261.8 milhões, decorrente principalmente de (i) ingresso de recursos
provenientes das operações com fornecedores em R$468,3 milhões em 2018 enquanto em 2017 foram operações no
valor de R$640,1 milhões, (ii) aplicação de recursos do caixa nos instrumentos financeiros no valor de R$164,3 milhões
em 2018, enquanto, em 2017 houve uma geração de caixa nos instrumentos financeiros de R$15,1 milhões e (iii)
quitações das obrigações com clientes que em 2018 totalizaram R$134,3 milhões comparado com ingresso de
recursos líquidos nas operações com clientes, contas a receber mais adiantamentos de clientes, no valor de R$130,0
milhões em 2017.
Nas Atividades de Investimentos, houve um aumento de R$91,7 na aplicação de recursos em adições de imobilizado,
sendo R$197,9 milhões de 31 de dezembro de 2018 contra R$106,2 milhões em 2017, e houve resultado líquido de
ingressos e resgates de aplicações financeiras em 2018, que totalizou R$7,5 milhões de ingresso, enquanto que para o
mesmo período de 2017 o resultado líquido de ingressos e resgates de aplicações financeiras totalizou R$40,9 milhões
de ingresso.

PÁGINA: 126 de 266

Formulário de Referência - 2021 - PARANAPANEMA S.A.

Versão : 6

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

As atividades de financiamentos, decorrente de amortização de empréstimos e encargos financeiros e contratação de
novos empréstimos no ano de 2018, houve redução liquida de caixa de R$200,3 milhões, enquanto no mesmo período
de 2017 houve uma redução de R$ 215,7 milhões. Houve ainda em 2017 a entrada de recursos na ordem de R$347,0
referente ao aporte de capital. Em 2017, o não ingresso de novos empréstimos se deve ao cenário de redução dos
limites de créditos com bancos no contexto de reperfilamento da dívida.
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A abertura dos volumes de vendas por tipo de produto e mercado destino encontra-se detalhado a seguir:

Volume de vendas - em toneladas

Cobre Primário

2018

2019

2020

57.246

54.933

24.007

116.311

141.425

87.232

Vergalhões, Fios e outros

77.060

108.864

59.800

Barras/Perfis/Arames/Laminados/Tubos/Conexões

39.251

32.561

27.432

Volume de Vendas Total

173.557

196.358

111.239

Coprodutos

658.196

605.856

506.389

Produtos de Cobre

A abertura da Receita Líquida por tipo de produto e mercado destino encontra-se detalhado a seguir:
Receita Liquida (R$ millhões)

2018

2019

2020

Cobre Primário

1.530,6

1.308,9

827,4

Produtos de Cobre

2.499,2

3.236,6

2.827,7

1.715,5

2.553,6

1.966,7

783,6

683,1

861,0

736,1

682,1

637,6

4.765,8

5.227,6

4.292,7

Vergalhões, Fios e outros
Barras/Perfis/Arames/Laminados/Tubos/Conexões
Coprodutos
Receita Líquida Total
Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais.

2020
O resultado líquido foi de R$861,6 milhões negativo, representado por uma margem líquida sobre a receita de -20,1%,
uma redução de 19,6 p.p quando comparada com o ano de 2019. O resultado negativo apresentado no período foi
impactado principalmente aumento da taxa do dolar americano frente ao real.
2019
O resultado líquido foi de R$25,1 milhões negativo, representado por uma margem líquida sobre a receita de -0,5%,
uma melhora de 6,3 p.p quando comparada com o ano de 2018. O resultado negativo apresentado no período foi
impactado principalmente pela reversão do IR Diferido no valor de R$206,8 milhões, e, pelo outro lado, reconheceu
R$706,9 milhões decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado que questionavam a inclusão do ICMS na
base de cálculo do PIS/COFINS.
2018
O resultado líquido foi de R$323,4 milhões negativo, representado por uma margem líquida sobre a receita de -6,8%,
uma piora de 2,9 p.p quando comparada com o ano de 2017. Vale ressaltar que o resultado negativo apresentado no
período se refere aos impactos não monetários da variação cambial sobre as dívidas de longo prazo, que totalizaram
R$231,2 milhões.
Mix de Produtos e de Mercados
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 comparado à 31 de dezembro de 2019
Como resposta a uma menor disponibilidade de matéria prima para a produção, o Volume de Vendas Total no ano de
2020 atingiu 111,2 mil toneladas, representando redução de 43% em comparação ao ano de 2019, com foco na
estratégia de otimizar os recursos disponíveis em produtos de maior valor agregado, diminuindo a disponibilidade de
Catodo e priorizando a venda de Fios e Vergalhões.
Em Cobre Primário, houve redução de 38% na pridução de 2020. A Companhia comercializou 24,0 mil toneladas no
ano de 2020, queda de 56% comparadas ao ano anterior.
Em Produtos de Cobre, foi comercializado 87,2 mil toneladas no ano de 2020, redução de 38% comparado ao ano de
2019, explicado em função da efetividade de estratégia comercial, com destaque para o melhor desempenho do
volume de vendas de Vergalhões, Fios e Outros.
Em Coprodutos, o volume de vendas atingiu 506,4 mil toneladas no ano de 2020, redução de 16% comparado ao ano
de 2019.
O Volume de Produção total no ano de 2020 de 200,6 toneladas, redução de 37% em relação a 2019 com 319,3 mil

PÁGINA: 128 de 266

Formulário de Referência - 2021 - PARANAPANEMA S.A.

Versão : 6

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

toneladas. OEE médio (Nível de Eficiência da Planta) da unidade de Dias d’Ávila após a manutenção programada foi
de aproximadamente 70%, confirmando a maior confiabilidade da planta.
A produção de Cobre Primário acumulou 108,6 mil toneladas no ano, uma redução de 38% em relação ao ano anterior.
No caso de Produtos de Cobre, a produção foi de 92,0 mil toneladas, redução de 36% em relação a 2019,
principalmente impactada pela redução nas vendas de Fios e Vergalhões.
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a. introdução ou alienação de segmento operacional
Não houve alteração no nosso segmento operacional no exercício de 2020.

b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Não houve constituição, aquisição ou alienação de participação societária no exercício de 2020.

c. eventos ou operações não usuais
Não houve
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Mudanças significativas nas práticas contábeis Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020
Não ocorreram mudanças nas práticas contábeis com impactos relevantes para a Companhia e suas controladas.
Novas normas e interpretações ainda não adotadas
As seguintes alterações de normas foram emitidas pelo IASB mas não estão em vigor para o exercício de 2020.

a) Estrutura Conceitual: O IASB emitiu a revisão da Estrutura Conceitual para Relatórios Financeiros. As principais
mudanças foram:
•
•
•
•
•
•
•

aumento da proeminência da gestão no objetivo da preparação de relatórios financeiros;
restabelecimento da prudência como um componente de neutralidade;
definição de entidade;
revisão das definições de ativo e passivo;
remoção do parâmetro de probabilidade para reconhecimento e inclusão de orientações sobre
desreconhecimento;
inclusão de orientações sobre bases diferentes de mensuração; e
afirmação de que o resultado é o principal indicador de desempenho e que, em princípio, as receitas e despesas
em outros resultados abrangentes deveriam ser reciclados quando isso aprimorar a relevância ou a
apresentação fiel das demonstrações financeiras.

1) Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não circulante.
Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1, correlato ao CPC 26, de forma a
especificar os requisitos para classificar o passivo como circulante ou não circulante. As alterações esclarecem:
• O que significa um direito de postergar a liquidação;
• Que o direito de postergar deve existir na data-base do relatório;
• Que essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu direito de postergação
• Que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um instrumento de capital próprio os
termos de um passivo não afetariam sua classificação.
Essas alterações são válidas para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 e devem ser aplicadas
retrospectivamente.
Não há outras IFRS ou interpretações IFRIC que impactem as Demonstrações Financeiras da Companhia de forma
relevante em 2020

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019
As seguintes alterações de normas foram emitidas pelo IASB mas não estão em vigor para o exercício de 2019. A
adoção antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida no Brasil pelo Comitê de
Pronunciamento Contábeis (CPC).

b) Estrutura Conceitual: O IASB emitiu a revisão da Estrutura Conceitual para Relatórios Financeiros. As principais
mudanças foram:

▪
▪
▪
▪
▪

aumento da proeminência da gestão no objetivo da preparação de relatórios financeiros;
restabelecimento da prudência como um componente de neutralidade;
definição de entidade;
revisão das definições de ativo e passivo;
remoção do parâmetro de probabilidade para reconhecimento e inclusão de orientações sobre
desreconhecimento;
▪ inclusão de orientações sobre bases diferentes de mensuração; e
▪ afirmação de que o resultado é o principal indicador de desempenho e que, em princípio, as receitas e despesas
em outros resultados abrangentes deveriam ser reciclados quando isso aprimorar a relevância ou a apresentação
fiel das demonstrações financeiras.

Não há outras IFRS ou interpretações IFRIC que impactem as Demonstrações Financeiras da Companhia de forma
relevante em 2020.
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Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018
Novas normas, alterações e interpretações terão vigência a partir de janeiro de 2019. A Companhia analisou os
potenciais impactos da adoção destas novas normas.

a) IFRS 16 (CPC 06R2) Operações de arrendamento mercantil – A IFRS 16 estabelece que em todos os
arrendamentos, com limitadas exceções, o arrendatário deve reconhecer um passivo de arrendamento no balanço
patrimonial no valor presente dos pagamentos, mais custos diretamente alocáveis e ao mesmo tempo que reconhece
um direito de uso correspondente ao ativo subjacente. Durante o prazo do arrendamento mercantil, o passivo de
arrendamento é ajustado para refletir os custos financeiros e pagamentos feitos e o direito de uso é amortizado,
semelhante às regras de arrendamento financeiro segundo a IAS 17.
A Companhia adotará a norma na transição simplificada e não irá reapresentar os valores comparativos para o ano
anterior à primeira adoção. A Companhia optou por utilizar as isenções propostas pela norma para contratos de
arrendamento cujo prazo se encerre em 12 meses a partir da data da adoção inicial, e contratos de arrendamento
cujo objeto seja de baixo valor, mensurando o direito de uso do ativo de igual valor ao passivo de arrendamento
ajustado ao valor presente, utilizando a taxa de custo médio ponderado de capital nacional, divulgado separadamente
no Balanço Patrimonial. Na Demonstração do Fluxo de Caixa os arrendamentos, antes classificados como atividades
operacionais, passarão a ser considerados como atividades de financiamentos.

b) IFRIC 23 - Incerteza sobre Tratamentos de Impostos sobre o Lucro: Esclarece a contabilização de posições fiscais
que ainda não foram aceitas pelas autoridades fiscais. Tanto o IAS - 12/CPC 32 - Tributos sobre o Lucro quanto a
nova interpretação IFRIC 23 se aplicam somente ao Imposto de Renda e Contribuição Social. A IFRIC 23 não introduz
novas divulgações, mas reforça a necessidade de cumprir os requisitos de divulgação existentes sobre (i)
julgamentos realizados; (ii) premissas ou outras estimativas utilizadas; e (iii) o impacto potencial de incertezas que
não estejam refletidas nas demonstrações financeiras.
Não há outras IFRS ou interpretações IFRIC que impactem as demonstrações financeiras da Companhia de forma
relevante, que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre a Companhia.
Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
Não houve ressalvas no relatório do auditor independente em relação às nossas demonstrações financeiras de 2018,
2019 e 2020, consolidadas e individuais.
2020
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Paranapanema S.A. ("Companhia"), que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como
as demonstrações financeiras consolidadas da Paranapanema S.A. e suas controladas ("Consolidado"), que
compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações
consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Paranapanema S.A. e da Paranapanema S.A. e suas controladas
em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o
desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas". Somos
independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Continuidade operacional
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Chamamos a atenção para as Notas 1 e 16 às demonstrações financeiras, que descrevem que em 31 de dezembro
de 2020, a Companhia apresentou capital circulante líquido negativo no consolidado no montante de R$ 2.112.839
mil, bem como patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto) de R$ 198.590 mil. Adicionalmente, as referidas
Notas explicativas, descrevem que a Companhia vem tratando junto aos seus principais credores financeiros, desde
o primeiro trimestre de 2020, essencialmente com os mesmos credores que participaram do processo de
renegociação das dívidas em 2017, com o objetivo de alinhar as condições da dívida com a sua atual e futura geração
de caixa. Ainda, conforme as referidas Notas explicativas, no contexto desse realinhamento da dívida, a Companhia
não efetuou os pagamentos de principal e juros previstos para os meses de março e setembro de 2020, o que, de
acordo com os termos da renegociação de 2017, gerou o não cumprimento de cláusula contratual referente ao prazo
de pagamento e, consequentemente, em cumprimento ao CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis,
as dívidas em renegociação foram em sua totalidade reclassificadas do passivo não circulante para o passivo
circulante, no montante de R$1.520.886 mil. A situação patrimonial e financeira da Companhia, aliada à incerteza
sobre o êxito na renegociação das condições da dívida, notadamente o alinhamento entre os fluxos de pagamentos
de principal e juros com a geração de caixa da Companhia, indicam a existência de incerteza relevante que pode
levantar dúvida significativa sobre sua continuidade operacional. Nossa conclusão não está ressalvada em relação a
esse assunto.

Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional,foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre
essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada
sobre esses assuntos.Além do assunto descrito acima na seção “Continuidade operacional”, determinamos que os
assuntos descritos abaixo são os principais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório.
Porque é um PAA.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Processos judiciais e contingências
Conforme descrito na nota 19 às demonstrações financeiras, em 31 de dezembro de 2020, a Companhia e suas
controladas possuíam provisões no montante de R$ 189.826 mil relacionadas a processos judiciais e administrativos,
cuja expectativa de perda foi classificada como provável.
Adicionalmente, a Companhia e suas controladas possuem passivos contingentes relevantes divulgados no montante
total de R$ 1.469.763 mil, com destaque para as ações sobre o não recolhimento da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) e sobre o segundo procedimento arbitral em andamento advindo de Contrato de Abertura de
Crédito com determinadas instituições financeiras.
Provisões e passivos contingentes possuem incerteza inerente em relação ao seu prazo e valor de liquidação.
Adicionalmente, o reconhecimento e a mensuração das provisões e passivos contingentes requer que a
administração exerça julgamentos relevantes para estimar os prognósticos de perda, valores das obrigações e a
probabilidade de saída de recursos dos processos judiciais e administrativos dos quais a Companhia e suas
controladas são partes envolvidas. Essa avaliação é baseada em posições de assessores jurídicos internos e
externos e em julgamentos da própria administração.
Além disso, e considerando a magnitude dos valores envolvidos, quaisquer mudanças nas estimativas ou premissas,
que influenciam a determinação do prognóstico de perda, podem trazer impactos relevantes nas demonstrações
financeiras da Companhia e de suas controladas.
Diante do exposto, esse tema foi considerado como principal assunto de auditoria.
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros:
• Entendimento dos principais controles relacionados aos processos judiciais e contingências. Com o apoio de
especialistas na área tributária e cível, conforme apropriado, efetuamos leitura e discussão dos principais processos
judiciais, incluindo a classificação do prognóstico de perda atribuída por assessores jurídicos internos e externos à
Companhia.
• Obtivemos confirmação externa dos processos, valores e classificações de risco de perda, junto aos advogados
que patrocinam os processos, bem como dados e informações históricas disponíveis.
• Para os processos de maior relevância, obtivemos opiniões de outros assessores jurídicos externos com o objetivo
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de avaliar a razoabilidade dos prognósticos determinados pelos advogados patronais das respectivas causas, bem
como avaliar os argumentos e jurisprudências adotados pelos assessores jurídicos da Companhia.
• Leitura das divulgações apresentadas nas notas explicativas.
Consideramos que os critérios e premissas adotados pela administração para a determinação da provisão para
processos judiciais e contingências, bem como as divulgações efetuadas sobre passivos contingentes, incluindo a
classificação desse tema como estimativa contábil crítica em virtude das incertezas envolvidas, são consistentes com
as avaliações dos assessores jurídicos internos e externos e demais informações obtidas.
Impostos a recuperar
Conforme descrito na Nota 8 às demonstrações financeiras, a Companhia e suas controladas apresentam em 31 de
dezembro de 2020, créditos de PIS e COFINS relativos ao direito de exclusão do ICMS da base de cálculo dos
referidos tributos decorrentes de processos judiciais transitados em julgado em 2019, no montate de R$ 632.485 mil.
Adicionalmente, também conforme descrito na Nota 8 às demonstrações financeiras, a Companhia e suas
controladas apresentam em 31 de dezembro de 2020 saldo credor de impostos sobre a circulação de mercadorias e
serviços (ICMS) no montante de R$ 121.188 mil, os quais referem-se, substancialmente, aos créditos gerados em
suas operações na unidade de Santo André - SP. A Companhia realizou parcialmente créditos desta natureza no
exercício findo em 31 de dezembro de 2019, no montante de R$ 37.103 mil, entretanto, com o advento da pandemia
da Covid 19, e o fechamento da unidade de Santo André – SP durante a maior parte do ano de 2020, a Companhia
voltou a acumular saldo credor do referido tributo, e prevê a retomada da realização desses créditos a partir de 2021.
Esse assunto foi considerado como um dos principais assuntos de auditoria em função das estimativas utilizadas
pela Administração serem baseadas em premissas e julgamentos críticos, notadamente em relação ao período em
que os créditos tributários serão realizados.
Aspectos relevantes da nossa resposta de auditoria envolveram os seguintes principais procedimentos:
• Discutimos o assunto com os nossos especialistas de impostos.
• A razoabilidade e efetividade das ações iniciadas pela Companhia para utilização dos saldos acumulados.
• Análise de sensibilidade das projeções efetuadas pela Companhia.
• Avaliação da realização dos créditos no período.
• Discussão com a administração e com os órgãos de governança sobre os planos de negócio aprovados e
divulgados.
• Leitura das divulgações efetuadas nas demonstrações financeiras.
Consideramos que as premissas e critérios adotados pela Administração são consistentes com as divulgações em
notas explicativas e as informações obtidas em nossos trabalhos
Outros assuntos
Demonstrações do Valor Adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como
informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto
com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se
essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável,
e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 "Demonstração do Valor Adicionado". Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram
adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento
Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em
conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do
auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da
Administração.
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Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a
de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente
com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Companhia e suas controladas.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais
se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou
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atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e,
consequentemente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos
ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as
respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que
foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que,
dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de
auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os
benefícios da comunicação para o interesse público.
2019
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas". Somos
independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre
essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada
sobre esses assuntos.
Nossa auditoria para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi planejada e executada considerando que as
operações da Companhia e suas controladas não apresentam modificações significativas em relação ao exercício
anterior. Portanto os Principais Assuntos de Auditoria, bem como nossa abordagem de auditoria, mantiveram-se
substancialmente alinhados àqueles do exercício anterior, exceto pela inclusão do assunto de “Impostos a recuperar
de ação judicial transitada em julgado”, que mereceu maior foco em nossa auditoria e pela exclusão dos PAA’s
relacionado a “Operação Zelotes" e seus reflexos na Companhia, “ICMS a recuperar” e Contabilidade de hedge
("hedge accounting"), pois julgamos que entre os assuntos comunicados aos responsáveis pela governança, esses
não foram considerados como um dos mais significativos na auditoria do exercício corrente.
Impostos a recuperar de ação judicial transitada em julgado (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS)
Porque é um PAA
Conforme Nota 8 às demonstrações financeiras, a Companhia registrou créditos fiscais no montante de R$ 724.493
mil, decorrentes de processos judiciais transitados em julgado em 2019, a favor da Companhia, relativos ao direito
de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS para os períodos cobertos pelas ações.
Este assunto foi foco de nossa auditoria em razão da relevância dos valores envolvidos, do volume de operações
que deram origem aos créditos e da existência de julgamento crítico da administração na determinação das
estimativas relacionadas à mensuração e à realização do crédito tributário, amparada por opinião de assessores
jurídicos.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros:
•
Com o apoio de nossos especialistas tributários, efetuamos leitura das decisões e discutimos os critérios
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adotados pela administração para mensuração e reconhecimento dos créditos fiscais.
Obtivemos os cálculos preparados pela Companhia, com auxílio de especialistas contratados pela administração, e
testamos, por amostragem, a mensuração dos referidos créditos fiscais.
• Entendimento e avaliação da estimativa adotada pela administração da Companhia para determinação da
segregação entre circulante e não circulante no balanço patrimonial.
• Confirmamos, em base de testes, a existência e procedência dos saldos de PIS e COFINS a recuperar com base
em documentações suportes.
• Efetuamos leitura das divulgações efetuadas nas demonstrações financeiras.
• Com base nas projeções de vendas elaboradas pela administração, efetuamos avaliação quanto a capacidade
de realização do referido crédito tributário.
Consideramos que as premissas e critérios adotados pela Administração são consistentes com as divulgações em
notas explicativas e as informações obtidas em nossos trabalhos.

Realização do imposto de renda diferido ativo
Porque é um PAA
Conforme descrito na Nota 26.1 às demonstrações financeiras, em 2019, a administração da Companhia revisou as
projeções de lucro tributável e efetuou baixa parcial do imposto de renda e contribuição social diferidos, ajustando o
valor contábil de 31 de dezembro de 2019 para o novo montante provável de realização, limitado aos valores
apurados nas projeções até o período de 10 anos.
Esse tema foi considerado como um principal assunto de auditoria pois a análise de realização desses ativos envolve
julgamentos significativos da administração para determinar as bases tributárias futuras, advindas das projeções de
resultado da Companhia, que levam em consideração diversas premissas, que, se alteradas, poderão resultar em
valores substancialmente diferentes dos apurados pela Companhia.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossas respostas de auditoria envolveram os seguintes principais procedimentos:
•
Discussão com a administração e com os órgãos de governança sobre os planos de negócio aprovados e
divulgados.
•
Com o auxílio dos nossos especialistas em projeções, efetuamos o entendimento do processo de
elaboração e aprovação, pelos órgãos de governança, das projeções de resultado, bem como a avaliação da
razoabilidade das principais premissas operacionais e financeiras utilizadas pela administração, comparando-as com
previsões econômicas e setoriais disponíveis. Também comparamos as estimativas efetuadas pela administração
em anos anteriores com os resultados efetivamente realizados de forma a analisar a assertividade da administração
na preparação de projeções futuras.
•
Efetuamos análise de sensibilidade das projeções elaboradas pela administração, considerando diferentes
intervalos e cenários de crescimento e taxas de desconto, entre outros.
•
Avaliamos se a projeções da Companhia indicavam lucros tributáveis suficientes para a utilização dos
créditos fiscais diferidos.
•
Testamos as bases de cálculo dos prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, bem como das
diferenças temporárias, analisando a razoabilidade de sua formação histórica e confrontando-as com as
escriturações fiscais correspondentes.
•
Efetuamos leitura das divulgações apresentadas em notas explicativas.
Nossos procedimentos de auditoria demonstraram que os julgamentos e premissas utilizados pela administração
para a determinação dos créditos tributários acima referidos são razoáveis e as divulgações são consistentes com
dados e informações obtidos.
Reestruturação de dívidas
Porque é um PAA
Conforme notas 1 e 16 às demonstrações financeiras, em 2017 a Companhia realizou uma reestruturação de dívidas
ao assinar o Contrato Global de dívida junto aos seus credores. Este contrato apresenta um fluxo de pagamento com
valores relevantes de principal (R$
539.164 mil) ao longo de 2020. Com o objetivo de preservar a contínua capacidade de investimento e geração de
caixa operacional, bem como sua estrutura de liquidez, a Companhia está atualmente buscando junto com os
principais financiadores uma nova equalização do perfil da sua dívida através da renegociação do fluxo e das
condições gerais do referido Contrato Global.
Adicionalmente, o referido contrato possui cláusulas restritivas (Covenants financeiros e não financeiros), que deverão
ser cumpridas pela Companhia durante sua vigência, sob pena de os credores exigirem a liquidação antecipada da
dívida.
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Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Dadas as circunstâncias acima descritas, consideramos esse assunto como significativo em nossos trabalhos.
Nossas respostas de auditoria envolveram os seguintes principais procedimentos:
•
Com o auxílio dos nossos especialistas em projeções, efetuamos o entendimento do processo de
elaboração e aprovação, pelos órgãos de governança, das projeções de resultado, bem como a avaliação da
razoabilidade das principais premissas operacionais e financeiras utilizadas pela administração, comparando-as com
previsões econômicas e setoriais disponíveis. Também comparamos as estimativas efetuadas pela administração
em anos anteriores com os resultados efetivamente realizados de forma a analisar a assertividade da administração
na preparação de projeções futuras.
•
Efetuamos análise de sensibilidade das projeções elaboradas pela administração, considerando diferentes
intervalos e cenários de crescimento e taxas de desconto, entre outros.
•
Efetuamos recálculo dos indices financeiros monitorados pela administração para acompanhamento do
cumprimento dos covenants.
•
Discussão com a administração e com os órgãos de governança das projeções para o negócio e
entendimento do atual estágio das renegociações em andamento.
•
Leitura das divulgações efetuadas nas demonstrações financeiras.
Consideramos que as informações divulgadas nas demonstrações financeiras estão consistentes com aquelas
analisadas em nossos procedimentos de auditoria.
Processos judiciais e contingências
Porque é um PAA
Conforme nota 19 às demonstrações financeiras, em 31 de dezembro de 2019, a Companhia e suas controladas
possuíam provisões no montante de R$ 191.910 mil relacionadas a processos judiciais e administrativos, cuja
expectativa de perda foi classificada como provável.
Adicionalmente, a Companhia e suas controladas possuem passivos contingentes relevantes divulgados com
destaque para as ações sobre o não recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e sobre o
segundo procedimento arbitral em andamento advindo de Contrato de Abertura de Crédito com determinadas
instituições financeiras.
Provisões e passivos contingentes possuem incerteza inerente em relação ao seu prazo e valor de liquidação.
Adicionalmente, o reconhecimento e a mensuração das provisões e passivos contingentes requer que a
administração exerça julgamentos relevantes para estimar os prognósticos de perda, valores das obrigações e a
probabilidade de saída de recursos dos processos judiciais e administrativos dos quais a Companhia e suas
controladas são partes envolvidas. Essa avaliação é baseada em posições de assessores jurídicos internos e
externos e em julgamentos da própria administração.
Além disso, e considerando a magnitude dos valores envolvidos, quaisquer mudanças nas estimativas ou premissas,
que influenciam a determinação do prognóstico de perda, podem trazer impactos relevantes nas demonstrações
financeiras da Companhia.
Diante do exposto, esse tema foi considerado como principal assunto de auditoria. Como o assunto foi conduzido
em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros:
• Entendimento dos principais controles relacionados aos processos judiciais e contingências. Com o apoio de
especialistas na área tributária e cível, conforme apropriado, efetuamos leitura e discussão dos principais processos
judiciais, incluindo a classificação do prognóstico de perda atribuída por assessores jurídicos internos e externos à
Companhia.
• Obtivemos confirmação externa dos processos, valores e classificações de risco de perda, junto aos advogados
que patrocinam os processos, bem como dados e informações históricas disponíveis.
• Para as posições tributárias relacionadas a tributos sobre o lucro, nos reunimos com a administração para discutir
e avaliar suas conclusões sobre os impactos de adoção inicial da Interpretação ICPC 22 /IFRIC 23
• Para os processos de maior relevância, obtivemos opiniões de outros assessores jurídicos externos com o
objetivo de avaliar a razoabilidade dos prognósticos determinados pelos advogados patronais das respectivas
causas, bem como avaliar os argumentos e jurisprudências adotados pelos assessores jurídicos da Companhia.
Consideramos que os critérios e premissas adotados pela administração para a determinação da provisão para
processos judiciais e contingências, bem como as divulgações efetuadas sobre passivos contingentes, incluindo a
classificação desse tema como estimativa contábil crítica em virtude das incertezas envolvidas, são consistentes com
as avaliações dos assessores jurídicos internos e externos e demais informações obtidas.
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Outros assuntos
Demonstrações do Valor Adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como
informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto
com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas
demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se
a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 "Demonstração do Valor Adicionado". Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram
adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento
Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em
conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do
auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da
Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a
de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente
com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
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ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Companhia e suas controladas.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou
atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e,
consequentemente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos
ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as
respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que
foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que,
dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de
auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os
benefícios da comunicação para o interesse público.
2018
O relatório do auditor independente apresentou os seguintes parágrafos de Principais Assuntos de Auditoria (PAA)
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas". Somos
independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre
essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada
sobre esses assuntos.
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"Operação Zelotes" e seus reflexos na Companhia (Nota 01)
Porque é um PAA
Em conexão com a investigação deflagrada pela Polícia Federal, no contexto da denominada "Operação Zelotes"
que versa sobre esquema de corrupção no Conselho de Administração de Recursos Fiscais (CARF), a Companhia
foi citada em notícias veiculadas na mídia. O Conselho de Administração da Companhia determinou a instauração
de uma investigação interna com a supervisão direta do Comitê de Auditoria e que também contou com o apoio de
assessores externos especializados, para apuração dos fatos.
Este tema foi considerado um dos principais assuntos de auditoria em função de poucas informações disponíveis,
das limitações inerentes aos processos de investigações internas que são particularmente significativas, bem como
das eventuais consequências de identificação de violações de leis e de regulamentos por parte de autoridades e que
resultariam em multas, sanções, penalidades, litígios e/ou restrições em negócios futuros da Companhia dos diversos
órgãos jurisdicionais e/ou administrativos.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
A partir das alegações que chegaram ao nosso conhecimento, discutimos com o Comitê de Auditoria as respostas
que seriam dadas pelos órgãos de governança da Companhia.
Com base em testes, revisamos as principais ações investigatórias da Companhia conduzidas pelo Comitê de
Auditoria juntamente com seus assessores externos independentes.
Nossos especialistas em forensic nos auxiliaram a entender o escopo e a abrangência da investigação, os
procedimentos e metodologias utilizados, inclusive quanto aos aspectos de coleta e análise de documentos e/ou
informações críticas.
Nos reunimos com os advogados da Companhia para entender o prognóstico do caso julgado no CARF, caso ocorra
uma eventual reabertura do processo.
Efetuamos reuniões com a alta administração e o Comitê de auditoria para discutir o resultado da referida
investigação, bem como sobre as divulgações nas Demonstrações Financeiras.
Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima descritos, concluímos que as divulgações
relacionadas são consistentes com as informações por nós obtidas e razoáveis no contexto das demonstrações
contábeis, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
Covenants (Nota 15)
Porque é um PAA
Em 2017 a Companhia concluiu a reestruturação de suas dívidas ao assinar o Contrato Global de dívida junto aos
seus credores. Esse contrato apresenta cláusulas restritivas
(Covenants financeiros e não financeiros). Até 31 de dezembro de 2018, a Companhia não cumpriu os Covenants
financeiros, que será a partir de 30 de junho de 2019.
De acordo com informações obtidas da administração, e com base nas projeções de fluxo de caixa e orçamentos
aprovados pelo Conselho de administração, a Companhia terá condições de atender aos covenants a partir de junho
2019.
Esse assunto foi considerado como um dos principais assuntos de auditoria em virtude: (i) da incerteza acera do
cumprimento dos Covenats financeiros pela Companhia; (ii) da incerteza existente sobre a continuidade operacional
da Companhia, caso ocorra o vencimento antecipado da dívida.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Aspectos relevantes da nossa resposta de auditoria envolveram os seguintes principais procedimentos:
Discussão com a administração e com os órgãos de governança sobre os planos aprovados e divulgados.
Entendimento das políticas de administração de risco de liquidez da Companhia e do processo de elaboração e
aprovação, pelos órgãos de governança, da projeção do fluxo de caixa, bem como obtenção de explicações em

PÁGINA: 141 de 266

Formulário de Referência - 2021 - PARANAPANEMA S.A.

Versão : 6

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

relação aos volumes e preços utilizados nas projeções e considerados como principais premissas.
Análise da consistência das informações com os valores realizados de anos anteriores.
Análise de sensibilidade das projeções, considerando diferentes intervalos e cenários de volumes e preços, entre
outros.
Leitura das divulgações efetuadas nas demonstrações financeiras.
Consideramos que as informações divulgadas nas demonstrações financeiras estão consistentes com aquelas
analisadas em nossos procedimentos de auditoria.
Processos judiciais e contingências (Nota 18)
Porque é um PAA
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e suas controladas possuíam provisões no montante de R$ 174.160 mil
relacionadas a processos judiciais e administrativos, cuja expectativa de perda foi classificada como provável.
Adicionalmente, a Companhia e suas controladas são parte em processos com prognóstico de perdas classificadas
como possíveis, no montante de R$ 1.238.810 mil (2017 R$ 1.961.964), dentro os quais destaca-se os processos
administrativos sobre o recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 348.022
mil.
Existe também outro processo relevante envolvendo a Companhia, no qual o prognóstico de perda é considerado
pelos consultores jurídicos como possível, a Companhia, apoiada em discussões, relatórios e análises de seus
consultores externos, entende que não é praticável estimar assertivamente o desfecho e nem o efeito financeiro
envolvendo a presente questão, desta maneira para o referido processo, não foi possível estimar valor.
Provisões e passivos contingentes possuem incerteza inerente em relação ao seu prazo e valor de liquidação.
Adicionalmente, o reconhecimento e a mensuração das provisões e passivos contingentes requer que a
administração exerça julgamentos relevantes para
estimar os valores das obrigações e a probabilidade de saída de recursos dos processos judiciais e administrativos
dos quais a Companhia e suas controladas são partes envolvidas. Essa avaliação é baseada em posições de
assessores jurídicos internos e externos e em julgamentos da própria administração.
Esse assunto foi considerado como um dos principais assuntos de auditoria em função:
(i)
da relevância dos valores dos processos judiciais provisionados e passivos contingentes
divulgados em nota explicativa; (ii) dos julgamentos relevantes sobre diferentes interpretações doutrinárias e
jurisprudenciais utilizadas para estimar os valores e a probabilidade de saída de recursos decorrentes desses
processos e (iii) do impacto significativo na posição patrimonial e financeira da Companhia e suas controladas caso
eventual desfecho desfavorável de demandas judiciais relevantes com expectativa de perda possível sejam
materializados.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossa abordagem de auditoria considerou o entendimento dos principais controles relacionados aos processos
judiciais e contingências. Entre outros procedimentos, envolvemos nossa equipe de especialistas na área tributária
e cível, conforme apropriado, para leitura e discussão dos principais processos judiciais, incluindo a classificação do
prognóstico de perda atribuída por assessores jurídicos internos e externos à Companhia.
Analisamos a suficiência das provisões reconhecidas e dos valores de contingências divulgados por meio de
avaliação da competência técnica dos consultores jurídicos da Companhia, análise dos critérios e premissas
utilizados para mensuração, reconhecimento e divulgação desses valores, que levaram em consideração as
avaliações preparadas pelos assessores jurídicos internos e externos da Companhia obtidas por meio de confirmação
externa dos processos, valores e classificações de risco de perda, junto aos advogados que patrocinam os processos,
bem como dados e informações históricas disponíveis.
Reuniões com os órgãos de governança da Companhia para discutir o assunto, obter o entendimento da
administração, das políticas utilizadas e expor nossa visão sobre os assuntos.
Consideramos que os critérios e premissas adotados pela administração para a determinação da provisão para
processos judiciais e contingências, bem como as divulgações efetuadas sobre passivos contingentes, incluindo a
classificação desse tema como estimativa contábil crítica em virtude das incertezas envolvidas, são consistentes com
as avaliações dos assessores jurídicos internos e externos e demais informações obtidas.
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Contabilidade de hedge ("hedge accounting")
Porque é um PAA
Conforme descrito na Nota 27, a Companhia designa instrumentos financeiros para hedge accounting com o intuito
de se proteger dos riscos de preços de commodities e cambial, dentre eles, o hedge de valor justo dos estoques e o
hedge de fluxo de caixa de receitas em dólares.
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apresentava o montante de R$ 967.928 mil, líquido dos efeitos tributários,
reconhecidos em outros resultados abrangentes, no patrimônio líquido referente a contabilidade de hedge de fluxo
de caixa de receitas.
Esse assunto foi considerado como um dos principais assuntos de auditoria em virtude do significativo grau de
julgamento das informações e premissas utilizadas para a designação dos instrumentos e respectivos testes de
efetividade dos diversos programas existentes, com prazos estimados de realização de até 19 anos para a
contabilidade de hedge.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Efetuamos o entendimento da política e dos principais controles relacionados ao processo de contabilidade de hedge.
Com relação aos testes de detalhes em operações ou transações, os trabalhos foram executados com o apoio da
nossa equipe de especialistas em avaliação de instrumentos financeiros e, em base amostral, nossa abordagem
envolveu, dentre outros, os seguintes principais procedimentos:
Avaliação da aplicação da contabilidade de hedge pela Companhia vis-à-vis os requisitos estabelecidos pelo CPC
38.
Avaliação da razoabilidade das principais premissas utilizadas pela administração, incluindo análise de sensibilidade
das premissas-chave e avaliação dos potenciais impactos dentro de um intervalo de possíveis resultados.
Análise da documentação preparada pela administração que suporta a designação dos instrumentos financeiros.
Recálculo de testes de efetividade prospectivo e retrospectivo.
Recálculo do valor justo dos instrumentos financeiros e confronto dos valores mensurados com os apresentados em
notas explicativas, com o apoio de nossos especialistas.
Avaliação da adequação das divulgações relativas à contabilidade de hedge.
Consideramos que as premissas e julgamentos adotados pela administração são razoáveis e as divulgações em
notas explicativas apropriadas.
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos
Porque é um PAA
Conforme descrito na Nota 25 às demonstrações financeiras, a Companhia e suas controladas apresentam em 31
de dezembro de 2018, saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos ativo sobre prejuízos fiscais, base
negativa de contribuição social e diferenças temporárias no montante de R$ 177.395 mil (Consolidad0), já líquidos
dos passivos de imposto de renda e contribuição social diferidos. A Administração elaborou análises para verificar a
recuperabilidade desses ativos fiscais diferidos, conforme determina o Pronunciamento Técnico Contábil CPC 32
"Tributos sobre o Lucro" e da Instrução CVM 371 que dispõe sobre o registro contábil do ativo fiscal diferido
decorrente de diferenças temporárias e de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social. Tais análises
indicam que o aproveitamento desses créditos ocorreria apenas a partir de 2020 e por um período de no máximo 10
anos.
Esse assunto foi considerado como um dos principais assuntos de auditoria em função: (i) as estimativas utilizadas
pela administração baseadas em premissas e julgamentos críticos,
(ii)
o período distante da data base em que os referidos créditos tributários seriam realizados e (iii)
indícios significativos de incertezas associadas a não ser provável que haverá lucros tributários futuros em montante
suficiente para a recuperação integral dos ativos diferidos líquidos.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
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Aspectos relevantes da nossa resposta de auditoria envolveram os seguintes principais procedimentos:
Análise dos motivos que levaram a Companhia a não obtenção de lucro nos últimos anos.
Discussão com a administração e com os órgãos de governança sobre os planos de negócio aprovados e divulgados.
Entendimento das políticas de administração de risco de liquidez da Companhia e do processo de elaboração e
aprovação, pelos órgãos de governança, da projeção do fluxo de caixa, bem como obtenção de explicações em
relação aos volumes e preços utilizados na projeção e considerados como principais premissas. Análise da
consistência das informações com os valores realizados de anos anteriores.
Análise de sensibilidade das projeções, considerando diferentes intervalos e cenários de dólar e LME, entre outros.
Análise da adequação das divulgações apresentadas em notas explicativas
Avaliação, com o auxílio de nossos especialistas em impostos, da base fiscal utilizada para o cálculo dos impostos
diferidos era apropriada, tendo como referência a legislação tributária vigentes.
Como resultado das evidências obtidas por meio dos procedimentos acima sumarizados, consideramos que no
tocante à sua recuperabilidade, os saldos do imposto de renda e contribuição social diferidos ativos, assim como as
respectivas divulgações, são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
ICMS a recuperar
Porque é um PAA
Conforme descrito na Nota 8 às demonstrações financeiras, a Companhia e suas controladas apresentam em 31 de
dezembro de 2018 saldo credor de impostos sobre a circulação de mercadorias e serviços (ICMS) no montante de
R$ 141.171 mil os quais referem-se, substancialmente, aos créditos gerados em suas operações na unidade de
Santo André - SP. A Companhia está atuando para realizar tais créditos, com a operação de importação de catodos
via drawback para atender as exportações de produtos de cobre. Além disso, também com a finalidade de evitar o
acúmulo destes créditos, a Companhia desistiu do Regime Especial que permitia a redução da base de cálculo do
ICMS nas saídas e voltará a aplicar a alíquota de 18% em operações internas no Estado de São Paulo com tubos e
laminados.
A Companhia também reverteu a provisão para perda estimada do valor recuperável no montante de R$ 7.897,
provisionada em 31 de dezembro de 2016, como deságio estimado para a futura comercialização desses créditos,
visto que não há mais a intenção de venda dos referidos créditos.
Esse assunto foi considerado como um dos principais assuntos de auditoria em função: (i) as estimativas utilizadas
pela Administração baseadas em premissas e julgamentos críticos,
(ii) o período distante da data base em que os créditos tributários serão realizados.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Aspectos relevantes da nossa resposta de auditoria envolveram os seguintes principais procedimentos:
Utilização de nossos especialistas tributários como suporte para avaliação das premissas- chave e dos critérios
adotados pela Companhia. Análise dos motivos que levaram a Companhia ao acúmulo dos créditos de ICMS.
A razoabilidade e efetividade das ações iniciadas pela Companhia para utilização dos saldos acumulados, já
verificados em nosso teste de eventos subsequentes. Até 31 de janeiro de 2019, a Companhia realizou cerca de
4.ooo mil. Análise de sensibilidade das projeções efetuadas pela Companhia. Discussão com a administração e com
os órgãos de governança sobre os planos de negócio aprovados e divulgados.
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A preparação das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, de acordo com as normas do IFRS e as
normas do CPC, exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem
divergir dessas estimativas.
As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas
prospectivamente.
As informações sobre incertezas relacionadas às premissas e estimativas contábeis críticas, que possuem um risco
significativo de resultar em um ajuste material no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, estão incluídas nas
seguintes notas explicativas:
• Nota 08 – Impostos a recuperar: ações tomadas pela Companhia para realização dos créditos de ICMS;
• Nota 12 - Imobilizado: principais premissas subjacentes dos valores recuperáveis e análise substantiva da vida útil;
• Nota 19 - Provisão para demandas judiciais: principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas
de recursos;
• Nota 26 - Imposto de renda e contribuição social diferidos: disponibilidade de lucro tributável futuro contra o qual
prejuízos fiscais possam ser utilizados;
• Nota 28 - Instrumentos Financeiros Derivativos: valor justo dos derivativos.
Teste de Redução ao Valor Recuperável
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que não as propriedades para investimento, estoques
e imposto de renda e contribuição social diferidos ativos, são revistos a cada data de balanço para apurar se há
indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. No
caso de ativos intangíveis com vida útil indefinida, o valor recuperável é testado anualmente.
Uma evidência por perda no valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo exceder o seu valor
recuperável.
O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o seu valor justo
menos despesas de venda. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados, descontados a valor
presente utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita uma avaliação de mercado do valor do dinheiro
no tempo e os riscos específicos do ativo. (a “unidade geradora de caixa ou UGC”).
Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no resultado.
As perdas de valor recuperável são revertidas somente na extensão em que o valor contábil do ativo não exceda o
valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido
reconhecida.
Em atendimento às exigências do IAS 36/CPC 01 (R1) - Redução do Valor Recuperável de Ativos, a Companhia efetuou
o teste anual de recuperação de seus ativos imobilizados, o qual evidenciou que o valor estimado de mercado é
superior ao valor líquido contábil na data da avaliação, assim como, no decorrer do período, não houve quaisquer
evidências de perda de valor de ativos Individuais ou grupo de ativos relevantes. Eventuais impactos de perda de
recuperabilidade são destacados em nota explicativa, quando relevantes. Para determinar o valor recuperável dos
ativos e consequentemente a estimativa contábil de perda, é utilizada metodologia específica para refletir efeitos
macroeconômicos no fluxo de caixa futuro, com foco substancial na projeção da geração de caixa. Estas estimativas
consideram premissas que envolvem um alto grau de julgamento da Companhia para o tratamento dos preços futuros
das commodities, estimativa das taxas de desconto, taxas de perpetuidade, das variações das taxas de câmbio,
perspectivas de produção futuras, custos operacionais e financeiros, entre outros.
Provisão para Demandas Judiciais
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou
construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para
liquidar a obrigação. As provisões são determinadas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros estimados a
uma taxa antes dos impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e
riscos específicos para o passivo. Os efeitos da reversão do reconhecimento do desconto pela passagem do tempo
são contabilizados no resultado como despesa financeira.
A Companhia e suas controladas, com o auxílio de seus assessores jurídicos internos e externos, exercem julgamento
significativo na determinação dos valores das provisões a serem constituídas, bem como na divulgação de demandas
judiciais não provisionadas, caso a expectativa de perda seja considerada possível. Em função da relevância dos
valores envolvidos, dos julgamentos significativos exercidos pela Companhia e suas controladas para constituição das
provisões e das divulgações requeridas.
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Instrumentos Financeiros Derivativos
Reconhecemos que certos riscos de mercado, como variação do preço de commodities, taxa de câmbio e taxas de
juros, são inerentes ao nosso negócio. Entretanto, a nossa política é evitar riscos desnecessários e garantir que as
exposições do negócio ao risco que tenham sido identificadas, medidas e que sejam passíveis de serem controladas
sejam minimizadas, usando os métodos mais efetivos e eficientes para eliminar, reduzir ou transferir tais exposições.
O nosso Conselho de Administração conta com o Comitê de Finanças, Riscos e Contingências para assistir ao
estabelecimento de políticas de gestão de risco e garantir que os procedimentos apropriados estejam em vigor, para
que todas as exposições ao risco incorridas por nós estejam identificadas e avaliadas. Além disso, o Comitê deve
monitorar para que essas exposições estejam dentro dos limites estabelecidos. Os riscos de negócio identificados
incluem:
• Risco de taxas de juros inerentes às dívidas da Companhia.
• Risco cambial e risco de preços de commodities decorrentes das matérias primas e produtos vendidos, transações
projetadas e compromissos firmes.
• Risco cambial decorrente de ativos e passivos como: aplicações no Exterior e empréstimos, estoques vinculados
a commodities cujos preços são denominados em moeda estrangeira, entre outros.
• Risco de base (Basis Risk) decorrentes de diferenças temporais, de volume, e de indexadores que porventura
podem ocorrer entre a contratação e liquidação do instrumento e o objeto de hedge.
A política de gestão de riscos de mercado permite que a Companhia utilize instrumentos financeiros derivativos
aprovados com o objetivo de minimizar a exposição a riscos de mercado: Câmbio, Commodities e Taxas de Juros.
Instrumentos derivativos são somente utilizados para fins de “Hedge” uma vez que limitam as exposições financeiras
associadas aos riscos identificados em determinados passivos e ativos da Companhia. A utilização de derivativos não
é automática, nem é necessariamente a única resposta para a gestão de risco do negócio. A utilização é permitida
somente após verificar que o derivativo escolhido possa delimitar os riscos identificados dentro dos níveis de tolerância
estabelecidos pela política.
A Companhia realiza operações de hedge com instrumentos financeiros derivativos ou não derivativos e enquadra
essas transações nas regras de contabilidade de hedge (hedge accounting) tais como definidas pela Deliberação CVM
n° 763 (CPC 48). Nem todas as operações de hedge com derivativos são contabilizadas em aplicação das regras de
contabilidade de hedge.
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a. Ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço
patrimonial;

b. Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.
A Companhia tem compromisso contratual com fornecedor para os próximos anos referentes à administração,
operação e manutenção da usina de gases localizada na planta industrial de Dias d’Ávila, com vencimentos até
fevereiro de 2023, e não sujeita a Companhia a nenhuma restrição.
A renovação e cláusulas de reajustamento estão descritas em contrato e seguem as práticas de mercado.
As obrigações mínimas futuras a pagar desse contrato, caso não seja cancelado antes do vencimento, são as
seguintes:

2018
Até 1 Ano
de 2 a 6 anos
acima de 6 anos

2019

2020

7.577

8.013

8.013

15.154

16.026

10.017

9.471

2.003

-

32.202

26.042

18.030
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a.

Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, despesas, o resultado operacional, as
despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da Companhia;
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 nossa Companhia, pois não existem itens não evidenciados nas nossas demonstrações financeiras,
conforme informado no item 10.6.
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a. investimentos, incluindo:

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos
Em 2018, investimos R$197,9 milhões em garantia operacional, sendo o principal projeto a manutenção programada
da planta de Dias D’Ávila-BA, porém em função da necessidade de preservar o caixa, adotamos postura mais austera,
readequando os investimentos à disponibilidade de capital de giro.
Em 2019, investimos R$165,4 milhões em garantia operacional, sendo o principal projeto a substituição de torre de
absorção intermediária na unidade de ácido sulfúrico interligada durante a manutenção programada da planta de Dias
D’Ávila-BA, porém em função da necessidade de preservar o caixa, adotamos postura mais austera, readequando os
investimentos à disponibilidade de capital de giro.
Em 2020, investimos R$65 milhões em garantia operacional, sendo o principal projeto a substituição dos refratários
da planta de Dias D’Ávila-BA, porém em função da necessidade de preservar o caixa, adotamos postura mais austera,
readequando os investimentos à disponibilidade de capital de giro.

ii. fontes de financiamento dos investimentos
Os nossos investimentos são suportados por recursos de terceiros, por meio de linhas especiais de financiamento
junto a instituições financeiras, bancos de fomento e bancos de desenvolvimento, e com recursos próprios gerados
pelas nossas atividades.
Para mais informações sobre as fontes de financiamento de investimento, ver item 10.1.

iii. desinvestimentos relevantes em andamento edesinvestimentos previstos
Não há desinvestimentos relevantes em andamento.
b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam
influenciar materialmente a capacidade produtivada Companhia
A aquisição de máquinas e equipamentos, visando a modernização da nossa disponibilidade industrial, conforme
divulgado, se dará de acordo com o cronograma físico-financeiro de cada projeto.
c. novos produtos e serviços, indicando:

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas
Não há qualquer pesquisa em andamento.

ii. montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou
serviços
Não foram realizados gastos em pesquisas para o desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados
A implementação do projeto da planta de refino de metais preciosos foi postergada em 2013, podendo ser retomada
e submetida a uma reanálise das premissas de viabilidade econômica e de fontes de financiamento caso se confirme
as nossas expectativas de agregação de valor.

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.
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10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante
Todas as informações relevantes foram fornecidas nos itens anteriores.
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11. Projeções / 11.1 - Projeções divulgadas e premissas

A Companhia esclarece que os principais objetivos, ora apresentados, são mera estimativa da administração
da Companhia e estão sujeitos a riscos e incertezas, não constituindo de forma alguma promessa de
desempenho. Em caso de alteração relevante nestes fatores, os objetivos aqui designados serão revisados
na forma da regulamentação aplicável. Quaisquer informações sobre as perspectivas dos negócios, projeções
e metas financeiras são meras previsões, baseadas nas expectativas atuais da administração em relação ao
futuro da Companhia. Estas expectativas dependem das condições do mercado e do cenário econômico
brasileiro e internacional e dos mercados em que a Companhia opera. Qualquer alteração na percepção ou
nos fatores acima descritos pode fazer com que os resultados concretos da Companhia sejam diferentes de
projeções ou estimativas apresentadas.
a.

objeto da projeção

A partir do 1º trimestre de 2019, a Companhia optou por divulgar ao mercado projeções financeiras relacionadas ao
seu índice de endividamento (dívida líquida / EBITDA) e volumes de produção.
b.

período projetado e o prazo de validade da projeção

O guidance relativo ao índice de endividamento foi projetado para ser alcançado até o final do exercício social a se
encerrar em 31 de dezembro de 2024, e o guidance de volumes de produção foi relativo ao exercício de 2019, e
continuou válido para o exercício de 2020.

As projeções serão revisadas e válidas até a realização de novas análises pela administração da Companhia relativas
às premissas utilizadas para os valores encontrados.
c. premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela administração do emissor
e quais escapam ao seu controle
A administração da Companhia está dedicada à busca pela geração de valor para seus acionistas e ao aumento da
rentabilidade de suas operações, por meio do aumento da alavancagem operacional, da minuciosa gestão de caixa e
da retomada do crédito.
O reflexo do aumento da rentabilidade das operações, no que diz respeito à geração de caixa operacional se dará
principalmente pelas seguintes iniciativas:
•
Readequação das condições de pagamento dos clientes, com a estruturação de soluções de financiamento
para os clientes da Companhia junto à parceiros financeiros nos mercados interno e externo;
•
Processo de alfandegamento do Porto de Aratu, com a captação de parceiros financeiros para a utilização
do Armazém Alfandegado, que permitirá à Companhia encurtar em cerca de 25 a 35 dias o ciclo de conversão de
caixa na compra de concentrado de cobre, em decorrência do momento do pagamento do material, que passará a ser
realizado quando da saída do material do Porto de Aratu e não mais do porto de origem;
•
Aumento do prazo de pagamento da Companhia com os fornecedores de matéria prima.
As premissas mencionadas estão sujeitas a fatores de influência externa, que estão fora do controle da administração
da Companhia. Portanto, caso ocorra qualquer alteração futura relevante nessas premissas, a Companhia poderá
revisar suas estimativas mencionadas, alterando-as em comparação às originalmente apresentadas.
As projeções do índice de endividamento e do volume de produção são baseadas em estratégias definidas pela
administração e na progressiva recuperação de seus resultados operacionais, proporcionada pela melhor ocupação
de seus ativos. Contudo, a recuperação operacional poderá sofrer impactos de diversas variáveis exógenas fora do
controle da administração, tais como: abastecimento de matéria prima, preço da commodities e do dólar, condições
de mercado e retomada do mercado interno.
Com as ações acima, a Companhia acredita ser possível continuar ganhando eficiência, otimizar a necessidade de
capital de giro e atingir o seu objetivo.
d.

valores dos indicadores que são objeto da previsão

A Companhia tem como objetivo no médio prazo (em até 5 anos) reduzir a relação entre dívida líquida e EBITDA
(earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) para patamares entre 1,5x e 2x.
A Companhia teve em 2020 como objetivo, os seguintes volumes de produção.
▪
Cobre Primário: 160 a 180 kton
▪
Fios e Vergalhões: 135 a 150 kton
▪
Demais Produtos de Cobre: aproximadamente 40 kton
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a.
informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no formulário e quais delas
estão sendo repetidas no formulário
A Companhia interrompeu a divulgação de projeções no período de 2016 a 2018, em decorrência do processo de
Reestruturação realizado no período, retornando no primeiro trimestre de 2019 a divulgar novas projeções
relacionadas a seu índice de endividamento (dívida líquida / EBITDA) e volumes de produção.
Segue abaixo os indicadores das projeções que foram descontinuadas:
▪
Custo de Transformação por tonelada vendida
▪
SG&A Recorrente por tonelada vendida
▪
Capital Empregado
As projeções para o exercício de 2019 foram:
▪
Cobre Primário: 160 a 180 kton
▪
Fios e Vergalhões: 135 a 150 kton
▪
Demais Produtos de Cobre: aproximadamente 40 kton
Não houve alteração nas projeções da Companhia.
b.
quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados projetados com o efetivo
desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões que levaram a desvios nas projeções
Em 2019, o volume produzido de Cobre Primário foi de 175.242 ton, portanto dentro do volume de produção projetado
(160 a 180 kton). Já o volume produzido de Fios e Vergalhães, no mesmo exercício, foi de 111.571 ton, abaixo do
volume de produção projetado (135 a 150 kton), assim como os demais Produtos de Cobre, em que houve um volume
de produção de 32.420, abaixo do projetado (aprox. 40 kton).O desvio do volume de produção realizado com relação
aos volumes projetados para Fios e Vergalhães e demais Produtos de Cobre ocorreu devido à readequação do volume
dos estoques da Companhia, estratégia que visa maior eficiência e melhoria no ciclo de conversão de caixa.
Em 2020 o volume produzido de Cobre Primario foi de 108.639 ton, abaixo do volume de produção projetado (160 a
180 kton). Já o volume produzido de Fios de Vergalhões no mesmo exercício, foi de 64.932 ton, abaixo do volume de
produção projetado (135 a 150 kton), assim como os demais produtos de Cobre, em que houve um volume de
produção de 27.045 ton, abaixo do volume de produção projetado (aprox. 40 kton). Os desvios em relação a projeção
foram causados pela pandemia do COVID-19 e pela renegociação das dívidas da Compahia com seus principais
credores financeiros, essencialmente os mesmos que participaram do processo de renegociação em 2017, atualmente
em curso.

c.
quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções permanecem
válidas na data de entrega do formulário e, quando for o caso, explicar por que elas foram abandonadas ou
substituídas

As projeções divulgadas no exercício de 2019 continuam válidas, sem alterações. Entretanto, a
Companhia está reavaliando as projeções previamente divulgadas tendo em vista a
renegociação, iniciada em março de 2020, das dívidas com seus principais credores
financeiros, essencialmente os mesmos que participaram do processo de renegociação de
2017.
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a. atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que se reportam ao
conselho de administração
Conselho de Administração
O Conselho de Administração é órgão máximo de deliberação colegiada da nossa Companhia e possui as atribuições
e poderes que lhes são outorgados por lei e pelo Estatuto Social.
Além disso, o Conselho de Administração possui regimento interno próprio, aprovado em reunião realizada em 19 de
março de 2008, cuja última atualização foi realizada em 7 de novembro de 2019, o qual, além de atribuições do
Conselho de Administração, prevê a constituição de Comitês de Assessoramento como forma de instrumentos de
apoio para a Administração da Companhia.
De acordo com nosso Estatuto Social vigente, o Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 5 (cinco) e,
no máximo 7 (sete) membros e respectivos suplentes, eleitos em Assembleia Geral para um mandato unificado de 2
(dois) anos, devendo os membros permanecerem em exercício em seus respectivos cargos até a investidura de seus
sucessores, exceto se de outra forma for deliberada pela Assembleia Geral.
Conforme previsão estatutária é de sua competência a fixação da orientação geral dos nossos negócios, incluindo
estratégia de longo prazo, e supervisão da gestão dos nossos Diretores, cumprindo-lhe especialmente:
a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, estabelecendo seus objetivos estratégicos e os das suas
controladas e orientar a Diretoria quanto à formulação de objetivos de médio e longo prazos;
b) aprovar os planos apresentados e os investimentos necessários a suaexecução;
c) aprovar os orçamentos anuais de investimento e das operações;
d) eleger e destituir os nossos Diretores, fixando-lhes suas atribuições;
e) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os nossos livros e papéis e solicitar informações sobre
os contratos celebrados ou em vias de celebração ou quaisquer outros atos;
f) convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente e a Assembleia Geral Ordinária, nos quatro primeiros meses
seguintes ao término do exercício social;
g) manifestar-se sobre o Relatório da Administração e sobre as Contas da Diretoria;
h) escolher ou destituir auditores independentes e convocá-los para prestar esclarecimentos;
i) deliberar, condicionando a eficácia da decisão à aprovação da Assembleia Geral, sobre o pagamento de dividendos
com base em balanço anual ouintermediário;
j) aumentar o capital social, mediante emissão de ações ou de bônus de subscrição, até o limite previsto no Estatuto
Social;
k)decidir sobre aquisição de participação em outras empresas, como acionistas ou quotistas, grupos de sociedades e
consórcios de qualquer natureza, e, bem assim, a alienação total ou parcial dessas participações;
l) deliberar sobre a constituição, extinção, fusão, incorporação ou cisão de sociedades controladas e alteração nos
seus contratos sociais ou estatutos;
m) autorizar a celebração de contratos de qualquer espécie, inclusive contratos entre a nossa Companhia e nossos
clientes, fornecedores e prestadores de serviços, bem como a aquisição e alienação de bens imóveis integrantes do
ativo permanente, a contratação de empréstimos e a prestação de garantias e ônus reais, quando o valor respectivo
ultrapassar montante que o Conselho de Administração previamentedefinir;
n) autorizar o pagamento de juros sobre capital próprio;
o) autorizar a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real;
p) autorizar a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de recursos, sejam "bonds", "notes",
"commercial papers", e outros, de uso comum no mercado de capitais, deliberando ainda sobre as suas condições de
emissão e resgate;
q) autorizar a celebração ou modificação de quaisquer transações com partes relacionadas, verbais ou escritas, pela
Companhia, levando-se em consideração as instruções da Comissão de Valores Mobiliários e legislação em vigor,
conforme alterados, quando o respectivo valor ultrapassar montante que o Conselho de Administração previamente
definir;
r) autorizar a abertura e encerramento de filiais, escritórios e de quaisquer outras dependências ou estabelecimentos em
qualquer ponto do território nacional ou do exterior, bem como a nomeação de representantes no exterior;
s)determinar que a nossa Diretoria requeira a realização de inspeção, auditoria ou tomada de contas nas subsidiárias,
controladas ou coligadas da nossa Companhia;
t) deliberar sobre a aquisição pela nossa Companhia de ações de sua própria emissão, ou sobre o lançamento de
opções de venda e compra referenciadas em ações de nossa emissão, para manutenção em tesouraria e/ou posterior
cancelamento ou alienação;
u) elaborar e divulgar parecer fundamentado sobre qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por
objeto as ações de emissão da Companhia, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.
Comitês de Assessoramento
O Regimento Interno do Conselho de Administração prevê, em seu Artigo 13, que o colegiado pode, a seu critério,
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constituir Comitês de Assessoramento. Os Comitês estudam os assuntos de sua respectiva competência e, conforme
o caso, as submetem ao Conselho de Administração como recomendações. Na data deste Formulário de Referência,
o Conselho de Administração conta com 2 (dois) Comitês de Assessoramento, que têm como missão apoiá-lo na
avaliação de temas estratégicos para os nossos negócios, quais sejam: (i) Comitê de Auditoria; e (ii) Comitê de Gestão
de Pessoas e Sustentabilidade.
i)

Comitê de Auditoria

O Comitê de Auditoria tem a missão de atuar como assessoria do Conselho de Administração, com foco em gestão e
controle, qualidade e integridade dos relatórios financeiros, nos controles internos, no gerenciamento de riscos e
compliance, acompanhamento das atividades dos auditores internos e independentes e incentivando a adoção das
melhores práticas demercado.
O Comitê de Auditoria é composto por 3 (três) membros integrantes do Conselho de Administração e até 2 (dois)
membros externos com reconhecida experiência nas áreas financeira, de auditoria, contabilidade, compliance e/ou
controles. Adicionalmente, o Gerente de Auditoria Interna e o Diretor Jurídico da Companhia participarão do Comitê
de Auditoria na qualidade de Convidados Permanentes. Um dos membros do Conselho de Administração integrante
do Comitê de Auditoria será indicado pelo Conselho de Administração para exercer a função de Coordenador, tendo
suas atribuições previstas no Regimento Interno.
As principais competências e atribuições do Comitê de Auditoria são as descritas a seguir e deverão ser
desempenhadas pelos seus membros, em atendimento às funções requeridas pelo Regimento Interno ou sempre que
requerido pelo Conselho de Administração:
a)
b)
c)
d)

supervisionar a qualidade e integridade dos relatórios financeiros da Companhia;
examinar a aderência às normas legais, estatutárias e regulatórias;
examinar a adequação dos processos relativos à gestão de riscos e controles internos; e
supervisionar as atividades dos auditores independentes e dos auditores internos.

O Comitê de Auditoria não é estatutário, e possui Regimento Interno aprovado em reunião do Conselho de
Administração realizada em 26 de junho de 2014, com última revisão em 17 de fevereiro de 2020.
ii) Comitê de Gestão de Pessoas e Sustentabilidade
O Comitê de Gestão de Pessoas e Sustentabilidade tem a missão de assessorar o Conselho de Administração aos
temas atinentes: (I) à pessoas e talentos da Companhia, proporcionando seleção, capacitação técnica e um ambiente de
trabalho adequado para que possam atingir suas metas com máxima eficiência e eficácia; (II) à avaliação da
capacidade de retenção, renovação e sucessão de pessoas; (III) às ações voltadas para à responsabilidade
socioambiental que visem a sustentabilidade da Companhia.
O Comitê de Gestão de Pessoas e Sustentabilidade é composto por até 3 (três) membros integrantes do Conselho de
Administração e até 2 (dois) membros externos, com conhecimento específico na área de área de gestão de pessoas,
relações trabalhistas e responsabilidade socioambiental. Adicionalmente, o Diretor de Gestão Corporativa da
Companhia participará das reuniões na qualidade de convidado do Comitê.
As principais competências e atribuições do Comitê de Gestão de Pessoas e Sustentabilidade são as descritas a
seguir e deverão ser desempenhadas pelos seus membros, em atendimento às funções requeridas pelo Regimento
Interno ou sempre que requerido pelo Conselho de Administração:
a) analisar e contribuir com a elaboração de Política de Gestão de Pessoas vinculada aos objetivos estratégicos, que
suporte a melhoria contínua e dê equilíbrio aos interesses de investidores, executivos e colaboradores;
b) analisar e contribuir com a estratégia de desenvolvimento das pessoas proposta pela Companhia;
c) analisar e contribuir com o Plano de Sucessão dos membros da Diretoria Executiva, e demais funções chaves, e
monitorar sua execução;
d) analisar proposta de indicadores de gestão corporativos relativo às pessoas, e monitorar os resultados;
e) analisar e contribuir com o Plano Anual de Metas do Diretor Presidente e demais membros da Diretoria Executiva;
f) apoiar o Presidente do Conselho de Administração no processo anual de avaliação dos conselheiros e a auto
avaliação do Conselho de Administração;
g) apoiar o Presidente do Conselho de Administração na avaliação de desempenho e competência do Diretor
Presidente, e com este, dos demais membros da Diretoria, e seus planos de desenvolvimento;
h) analisar e contribuir com a Política de Sustentabilidade, em conformidade com a Missão, Princípios e Valores da
Companhia;
i) analisar e contribuir com o Relatório Anual de Sustentabilidade;
j) estimular as melhores práticas de sustentabilidade, no ambiente interno e externo, e a busca de mecanismos de
reconhecimento de mercado;
k) analisar e contribuir com a elaboração de plano de inserção da Companhia nas questões sociais e ambientais das
comunidades nas quais estão presentes as unidades industriais, buscando minimizar ou eliminar eventuais
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externalidades negativas; e
l) acompanhar os principais indicadores e analisar as ações da Companhia voltadas para a sustentabilidade.
O Comitê de Gestão de Pessoas e Sustentabilidade possui Regimento Interno aprovado em reunião do Conselho de
Administração realizada em 26 de junho de 2014, com última revisão em 25 de maio de 2017.
Diretoria Executiva
De acordo com o nosso Estatuto Social vigente, a Diretoria será eleita pelo Conselho de Administração, e será
composta de, no mínimo 2 (dois) e, no máximo 9 (nove) membros, com mandato coincidente com o dos membros do
Conselho de Administração, permitida a reeleição.
A Diretoria Executiva possui regimento interno próprio, aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada
em 27 de junho de 2019, o qual congrega normas de conduta de seus membros e o relacionamento destes com os
demais órgãos de Governança Corporativa da Companhia, buscando melhor definição de suas atribuições e
responsabilidades.
Conforme o Artigo 16 do Estatuto Social, a Diretoria possui as atribuições e poderes que lhes forem outorgados por
lei e pelo Estatuto Social para assegurar a execução fiel e eficiente dos fins da nossa Companhia.
Conforme previsão estatutária é de competência da Diretoria:
a) representar a Companhia ativa e passivamente, em juízo ou fora dele;
b) contrair obrigações de um modo geral, celebrar contratos de qualquer espécie, inclusive contratos entre a
Companhia e seus clientes, fornecedores e prestadores de serviços, decidir sobre demandas, transações e acordos,
contrair empréstimos de qualquer natureza, bem como prestar garantias, tais como, avais e fianças e constituir ônus
reais no interesse da própria Companhia ou das suas empresas controladas e coligadas, observando o Artigo 13, “m”,
do Estatuto Social;
c) adquirir, alienar, permutar, prometer vender ou comprar, ou, por qualquer forma, onerar, direitos ou bens, móveis
e imóveis, observando o disposto no Artigo 13, “m” do Estatuto Social, transmitindo ou recebendo a posse, domínio,
direitos e ações e responder por evicção;
d) contratar profissionais habilitados que exerçam, com autonomia, as funções técnicas atinentes às atividades da
Companhia;
e) constituir procuradores para quaisquer fins e destituí-los;
f) elaborar Relatório Anual asersubmetido à Assembleia Geral, após préviaaprovação pelo Conselho de Administração;
e
g) observar e fazer cumprir as próprias deliberações, bem como as do Conselho de Administração e as disposições no
Estatuto Social.
Os membros da Diretoria são representantes legais da Companhia, responsáveis, principalmente, pela administração
cotidiana dos nossos negócios e pela implementação das diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração.
Além dos Diretores Estatutários, a Companhia conta com Diretores Não-Estatutários, contratados sob a égide da
Consolidação das Leis do Trabalho, aos quais competem o desempenho das atribuições pertinentes a cada cargo, e
os poderes que lhes forem conferidos pelos Diretores Estatutários por meio da outorga de procuração.
Comissões ligadas à Diretoria Executiva
A partir de 01 de fevereiro de 2013, o Comitê Tributário (criado em 24 de agosto de 2007) e o Comitê de Risco (criado
em 11 de agosto de 2009) tiveram suas denominações alteradas para Comissão Tributária e Comissão de Risco.
A Comissão Tributária é responsável por auxiliar a Diretoria Executiva em questões de natureza fiscal e tributária.
A Comissão de Risco é responsável por auxiliar a Diretoria Executiva na identificação e avaliação das exposições da
Companhia aos riscos de taxas de juros, cambial e de preços de commodities.
Foi criada também, em 23 de novembro de 2015, a Comissão de Crédito, responsável por auxiliar a Diretoria Executiva
na análise da concessão de crédito aos clientes da Companhia, e em setembro de 2014 a Comissão de Ética,
responsável por acompanhar o cumprimento do Código de Ética e Conduta da Companhia, assim como os casos do
canal da Linha Ética.
As Comissões não possuem regimento interno.
Auditoria Interna
Contamos com uma área de Auditoria Interna, criada durante o exercício de 1999, que tem a responsabilidade de
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desenvolver seu trabalho em todos os processos empresariais e locais aplicáveis, em caráter permanente, devendo,
para tanto, adotar as seguintes práticas:
a) identificar e avaliar exposições significativas a riscos dos processos empresariais, contribuindo com a melhoriade
gerenciamento de riscos;
b) avaliar o ambiente de controles internos, sua efetividade e eficiência, de forma a promover contínuas melhorias;
c)assessorar a alta administração com recomendações para o fortalecimento das práticas de governança corporativa e
do Código de Ética;
d) avaliar a integridade e fidedignidade das informações financeiras e operacionais e os meios utilizados para aferir,
localizar, classificar e comunicar essas informações;
e) avaliar os sistemas estabelecidos para certificar a observância das leis, políticas, regulamentos e planos que tenham,
ou possam ter, impacto sobre as operações e relatórios, e determinar se a organização está em conformidade com as
diretrizes;
f) avaliar os meios utilizados para a proteção dos ativos e, se necessário, comprovar a sua existência real;
g) avaliar se os recursos são empregados de maneira eficiente, econômica e pertinente às atividades da organização;
h) interagir com os auditores externos da Companhia, sempre que necessário; e
i) interagir com o Conselho Fiscal e com o Comitê de Auditoria no atendimento de trabalhos especiais demandados
por esses órgãos, e prestar informações sobre os trabalhos de auditoria interna.
A estrutura da Auditoria Interna está ligada diretamente ao nosso Conselho de Administração, com reporte
administrativo ao Diretor Presidente.
Conselho Fiscal
O nosso Conselho Fiscal, que funciona em caráter permanente, conforme disposto no Artigo 19 do nosso Estatuto
Social, e poderá ser composto por até 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não,
com suas atribuições, deveres e obrigações previstas na Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social da
Companhia.
Além disso, o Conselho Fiscal possui regimento interno próprio, aprovado em reunião realizada em 19 de março de
2008, cuja última atualização foi realizada em 12 de dezembro de 2018, o qual prevê procedimento para realização
das reuniões, periodicidade e demais obrigações de seus membros.
b. em relação aos membros da Diretoria, suas atribuições e poderes individuais
Compete a cada diretor o desempenho das atribuições pertinentes a cada cargo, e especificamente ao Diretor Presidente,
conforme previsto no artigo 18 do nosso Estatuto Social:
a) presidir as reuniões de Diretoria, quando a elas presente;
b) determinar as políticas da Companhia, em consonância com as determinações do Conselho de Administração;
c) orientar os demais Diretores na condução dos negócios sociais e dinamizar a administração da Companhia,
promovendo o desenvolvimento de suas atividades e coordenando as atividades dos seus Diretores; e
d) representar a Companhia perante suas Controladas, inclusive no que tange à eleição de seus administradores.
c. data de instalação do Conselho Fiscal, se este não for permanente, e de criação dos Comitês
- Conselho Fiscal: de caráter permanente, com mandato renovado anualmente;
- Comitês de Assessoramento:
• Comitê de Auditoria: instituído pelo Conselho de Administração em 14 de julho de 2010;
• Comitê de Gestão de Pessoas e Sustentabilidade: instituído pelo Conselho de Administração em 07 de maio de
2008, tendo sido inicialmente denominado “Comitê de Remuneração e Gestão”.
d. mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho de administração, dos comitês e da
diretoria
Na data deste Formulário de Referência, não possuímos mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do
conselho de administração e dos comitês.
Quanto aos membros da Diretoria, o desempenho é fundamentado nas metas individuais definidas, avaliadas pelo
Conselho de Administração ao final de cada exercício social, conforme programa denominado Programa Anual de
Metas (“PAM”). Os indicadores de desempenho e a estrutura de remuneração com base nesses indicadores estão
descritos nos itens 13.1 c e 13.1.d.
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a.

prazo de convocação

Não adotamos prática diferenciada em relação ao previsto na legislação societária. Convocamos as Assembleias
Gerais no prazo previsto no §1º, Inciso II, do Art. 124 da Lei das Sociedades por Ações.
As Assembleias Gerais Ordinárias e demais Assembleias cuja matéria requeira a disponibilização de Boletim de Voto
à Distância, conforme legislação pertinente, são convocadas com prazo de 30 (trinta) dias.
b.

competências

As competências das Assembleias são aquelas previstas na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do
Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, incluindo, conforme §4º do Artigo 21 do nosso Estatuto Social:
a) O cancelamento do registro de Companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); e,
b) A saída da Companhia do Novo Mercado.
c. endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à
disposição dos acionistas para análise
Endereço físico: Matriz Fiscal - Rua Felipe Camarão nº 500, Prédio Administrativo I, Santo André (SP), CEP 09220580.
Endereço eletrônico: http://ri.paranapanema.com.br, bem como na Comissão de Valores Mobiliário - CVM
(www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).
d.

identificação e administração de conflitos de interesses

A Companhia adota mecanismos para a identificação e administração de conflitos de interesse em linha com o
previsto na legislação societária, nos termos de sua Política de Transações entre Partes Relacionadas e Conflito de
Interesse, requerendo expressamente a estrita observância do artigo 115, da Lei das Sociedades por Ações, nas
deliberações de suas Assembleias Gerais, assim como colocando à disposição de seus acionistas e do mercado em
geral seus canais de comunicação para a indicação de eventuais conflitos de interesse.
e.

solicitação de procurações pela Administração para o exercício do direito de voto

A nossa Administração não realiza pedidos públicos de procurações aos acionistas para o exercício do direito de voto.
Os acionistas podem ser representados na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de um ano, que
seja acionista, administrador da Companhia ou advogado; podendo o procurador ser instituição financeira, cabendo
ao administrador de fundos de investimento representar os condôminos.
Com o propósito de facilitar a participação na assembleia geral, a nossa Administração deixa à disposição de seus
acionistas, sem um compromisso formal de solicitação, um modelo de sugestão de texto e a indicação de nossos
advogados, caso o acionista não tenha quem indicar.
f.
formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por acionistas, indicando se a
Companhia exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização, consularização ou apostilamento e
tradução juramentada e se a Companhia admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico.
Para tomar parte na Assembleia Geral, o acionista que for representado por procurador deverá depositar na nossa
sede o instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações,
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da Assembleia, por e-mail ou correspondência para os
seguintesendereços:
A/C Departamento de Relações com Investidores E-mail: ri@paranapanema.com.br
Para a Sede Social da Companhia: Via do Cobre, 3700
Área Industrial Oeste - Dias d’Ávila – BA – Brasil CEP 42850-000
Para a Matriz Fiscal da Companhia: Rua Felipe Camarão, 500 Utinga – Santo André – SP - Brasil CEP 09220-580
Os originais ou cópias autenticadas do instrumento de mandato deverão ser entregues na sede da Companhia até o
início da Assembleia Geral. O procurador ou representante legal do acionista deverá comparecer à Assembleia Geral
munido de documentos que comprovem sua identidade.
No caso das pessoas jurídicas estrangeiras, a documentação que comprova os poderes de representação não
precisará de notarização e consularização, também não sendo necessária a tradução juramentada se a língua de
origem do documento for o português, inglês ou espanhol. Documentos redigidos em outras línguas somente serão
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aceitos mediante apresentação de tradução juramentada para uma das 3 (três) línguas mencionadas.
Poderão participar da Assembleia Geral todos os acionistas titulares de ações ordinárias nominativas de emissão da
Companhia, por si ou por representantes legais.
Como condição para participação na Assembleia Geral, os acionistas deverão apresentar à Companhia os seguintes
documentos:
Pessoa Física
a) cópia de documento de identificação com foto recente e validade nacional;
b) comprovante expedido pela instituição responsável pela escrituração das ações da Companhia, emitido, no
máximo 3 (três) dias antes da realização da Assembleia.
Pessoa Jurídica
a) cópia do estatuto social/contrato social e do ato que investe o representante de poderes bastantes;
b) o instrumento de mandato (para aqueles que forem se fazer representar por meio de procurador);
c) comprovante expedido pela instituição responsável pela escrituração das nossas ações, emitido, no máximo
2 (dois) dias úteis antes da realização da Assembleia.
Para os fins do item (a) acima, no caso de pessoas jurídicas com representantes que não sejam nomeados no próprio
contrato social ou com algum procedimento de nomeação por ato em separado (como no caso dos administradores
de sociedades por ações nomeados pelo seu conselho de administração ou nomeados diretamente pela assembleia
geral), é necessário que o acionista comprove a validade da nomeação, providenciando comprovante do
arquivamento do ato no registro competente, bem como respectiva publicação (quando aplicável).
No caso dos fundos de investimento, o representante deverá comprovar a sua qualidade de administrador do fundo
ou de procurador devidamente nomeado por este, na forma da legislação que lhe for aplicável.
Caso a Assembleia Geral seja realizada de modo exclusivamente digital, por meio de plataforma eletrônica, os
acionistas deverão se credenciar previamente, até 2 (dois) dias antes, através do envio dos documentos elencados
acima para o Departamento de Relações com Investidores no e-mail ri@paranapanema.com.br.

g.
formalidades necessárias para aceitação do Boletim de Voto à Distância, quando enviados diretamente
à Companhia, indicando se a Companhia exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização e
consularização
O Boletim de Voto à Distância (“Boletim(ns)”), se encaminhado diretamente à Companhia, para que seja considerado
válido e os votos contabilizados no quórum das Assembleias Gerais, todos os campos deverão estar devidamente
preenchidos, sem rasuras, todas as páginas deverão ser rubricadas e a última página deverá ser assinada pelo
acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos termos da legislação vigente.
A Companhia não exige o reconhecimento das firmas dos signatários de Boletim emitido no território brasileiro, nem
a notarização e consularização de Boletim emitido em território estrangeiro.
O Boletim deverá ser encaminhado à Companhia em até 07 (sete) dias antes da data da respectiva Assembleia Geral,
nos termos do artigo 21-B, “I”, da ICVM nº. 481/2009, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores,
podendo optar pelos seguintes endereços:
E-mail: ri@paranapanema.com.br
Para a Matriz Fiscal da Companhia: Rua Felipe Camarão, 500, Utinga, Santo André/SP, Brasil, CEP 09220-580.
h.

se a Companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim

Não disponibilizamos sistema eletrônico para o recebimento de Boletins.
i.
instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas ou
candidatos a membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal no boletim de voto à distância.
Adotamos as práticas previstas na legislação societária vigente para a inclusão de propostas de deliberação, chapas
ou candidatos ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal no Boletim.
Para inclusão de candidatos e/ou propostas no Boletim, todos os documentos e informações exigidos pela legislação
vigente deverão ser encaminhados à Companhia nos prazos indicados na Instrução CVM nº. 481/2009, conforme
alterada.
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j.
se a Companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a
receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias.
Não mantemos fóruns destinados a receber e compartilhar comentários de acionistas sobre as pautas das
assembleias.
Mantemos na rede mundial de computadores no endereço http://ri.paranapanema.com.br uma página de Relações
com Investidores, além de disponibilizar os canais de comunicação Fale Conosco e Linha Ética no website
www.paranapanema.com.br.
k.

outras informações necessárias à participação à distância e ao exercício do direito de voto à distância

Boletim de Voto à Distância
O acionista que optar pelo voto à distância poderá utilizar os seguintes meios para envio do seu Boletim:
1)

ao escriturador: o acionista poderá transmitir a instrução de preenchimento do Boletim ao agente escriturador
das ações de emissão da Companhia (Banco Bradesco S.A.), observados os procedimentos e documentos
exigidos pelo agente escriturador.

2)

ao custodiante: o acionista poderá transmitir a instrução de preenchimento do Boletim ao custodiante de suas
ações, observados os procedimentos e documentos exigidos pelo respectivo custodiante.

3)

diretamente à Companhia: o acionista deverá enviar o Boletim, com a documentação pertinente, nos termos
descritos na alínea “f”, acima.

Assembleia Digital
1.

2.

3.

Para participar de Assembleia Digital, realizada por plataforma digital e em tempo real, os acionistas
interessados deverão entrar em contato com o departamento de Relações com Investidores da Companhia
através do e-mail ri@paranapanema.com.br para o envio dos documentos de representação necessários.
Serão enviados convites individuais para admissão e participação na Assembeia Digital aos e-mails que
enviarem a solicitação de participação e os documentos na forma referida acima (sendo remetido apenas um
convite individual por acionista). Somente serão admitidos, pelos convites individuais, os acionistas
credenciados e seus representantes ou procuradores, nos termos da Lei nº 6.404/1976.
A Assembleia Digital é integralmente gravada, a fim de garantir o registro de presença dos acionistas e dos
respectivos votos e declarações proferidas durante o conclave.

Os acionistas que optarem por votar por meio de Boletim e os acionistas que optarem por participar da Assembleia de
forma digital através de plataforma eletrônica, esta última, caso este formato seja disponibilizado, serão considerados
presentes na respectiva Assembleia e assinantes da ata e livro de presença.
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Nos termos do §7º do Artigo 12 do nosso Estatuto Social, as reuniões do Conselho de Administração realizar-se-ão
ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente, quando convocadas por seu Presidente ou por qualquer dos
seus membros em caso de necessidade. O Conselho de Administração, a seu exclusivo critério, poderá deixar de
realizar 01 (uma) reunião ordinária no ano civil.
a. número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número de reuniões
ordinárias e extraordinárias
Foram realizadas no último exercício social 22 (vinte e dois) reuniões do Conselho de Administração, sendo 12 (doze)
reuniões ordinárias e 10 (dez) reuniões extraordinárias.
b. se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício
do direito de voto de membros do conselho
Não há acordo de acionista arquivado na nossa sede.
c. regras de identificação e administração de conflitos de interesses
Nos termos do Regimento Interno do Conselho de Administração, caberá ao Conselheiro declarar, previamente à
deliberação, seu impedimento ou interesse conflitante, abstendo-se de votar sobre o tema.
Além disso, nos termos da Política de Transações entre Partes Relacionadas e Conflito de Interesse, caso um
Conselheiro não manifeste seu conflito de interesse, qualquer pessoa ou conselheiro deverá fazê-lo.
Os Conselheiros que estiverem em situação de conflito de interesse deverá abster-se de intervir em qualquer operação
social sobre o tema em que tiver interesse conflitante com o da Companhia ou de suas controladas, bem como em
deliberação do Conselho a respeito dessa operação. Em qualquer situação, o Conselheiro conflitado não receberá
documentos com informações de outros concorrentes participantes do processo, ou informações estratégicas,
podendo a Companhia restringir as informações transmitidas à ele.
Ainda, sob pena de ser impedido de exercer a função, o Conselheiro não pode participar de conselho de empresas
concorrentes.
O Artigo 29 do nosso Estatuto Social prevê que a Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do
Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem
do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou
oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, em especial
decorrentes das disposições contidas na Lei nº. 6.385/76, na Lei nº. 6.404/76, no Estatuto Social da Companhia, nas
normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores
Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além
daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de
Participação no Novo Mercado.
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O Artigo 29 do nosso Estatuto Social prevê que a Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do
Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem
do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou
oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, em especial decorrentes
das disposições contidas na Lei nº. 6.385/76, na Lei nº. 6.404/76, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas
pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas
demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento
do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
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Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Rafael Murro

28/06/1976

Pertence apenas à Diretoria

09/12/2021

Assembleia Geral Ordinária
2022

0

250.185.128-57

Engenheiro

19 - Outros Diretores

09/12/2021

Não

0%

Diretor de Operações
Luiz Carlos Siqueira Aguiar

26/03/1963

Pertence apenas à Diretoria

07/05/2020

Assembleia Geral
Ordinária 2022

1

785.375.927-49

Economista

10 - Diretor Presidente /
Superintendente

07/05/2020

Não

0%

Igor Gravina Taparelli

09/08/1972

Pertence apenas à Diretoria

07/05/2020

Assembleia Geral Ordinária
2022

1

171.482.708-98

Administrador

19 - Outros Diretores

07/05/2020

Não

0%

Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores
Marcos Bastos Rocha

26/08/1964

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23/04/2020

Assembleia Geral Ordinária
2022

1

801.239.967-91

Engenheiro

20 - Presidente do Conselho de
Administração

23/04/2020

Não

100%

Miguel Cícero Terra Lima

28/02/1952

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

19/04/2021

Assembleia Geral Ordinária
2022

1

118.925.010-15

Administrador

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

19/04/2021

Não

100%

Jair Luis Mahl

01/03/1967

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23/04/2020

Assembleia Geral Ordinária
2022

1

467.868.990-72

Administrador

21 - Vice Presidente Cons. de
Administração

23/04/2020

Não

100%

18/04/1956

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23/04/2020

Assembleia Geral Ordinária
2022

0

Coordenador do Comitê de Auditoria

Membro do Comitê de Auditoria e do
Comitê de Gestão de Pessoas e
Sustentabilidade
Fábio Gallo Garcia
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Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

931.918.128-49

Administrador

23 - Conselho de Administração
(Suplente)

23/04/2020

Não

0%

Paulo Amador Thomaz da Cunha Bueno

25/03/1974

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23/04/2020

Assembleia Geral Ordinária
2022

4

251.667.598-42

Advogado

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

23/04/2020

Não

100%

Rafael de Oliveira Morais

04/01/1982

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

03/01/2022

Assembleia Geral Ordinária
2022

0

695.503.011-68

Economiário

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

03/01/2022

Não

0%

Gryecos Attom Valente Loureiro

09/12/1975

Conselho Fiscal

07/04/2021

Assembleia Geral Ordinaria
2022

1

046.424.857-40

Advogado

45 - C.F.(Efetivo)Eleito
p/Minor.Ordinaristas

07/04/2021

Não

100%

Arizoly Rodrigues Pinto

04/03/1962

Conselho Fiscal

07/04/2021

Assembleia Geral Ordinária
2022

0

397.951.520-68

Atuário

42 - Pres. C.F.Eleito
p/Minor.Ordinaristas

07/04/2021

Não

100%

Marcos Reinaldo Severino Peters

16/05/1958

Conselho Fiscal

07/04/2021

Assembleia Geral Ordinária
2022

3

023.120.398-50

Contador

48 - C.F.(Suplent)Eleito
p/Minor.Ordinaristas

07/04/2021

Não

0%

Marcelo Adilson Tavarone Torresi

08/10/1969

Conselho Fiscal

07/04/2021

Assembleia Geral Ordinária
2022

4

117.512.988-76

Engenheiro

45 - C.F.(Efetivo)Eleito
p/Minor.Ordinaristas

07/04/2021

Não

100%

Coordenador do Comitê de Gestão de
Pessoas e Sustentabilidade
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12. Assembléia e administração / 12.5/6 - Composição e experiência prof. da adm. e do CF
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

César Augusto Farah

05/09/1974

Conselho Fiscal

07/04/2021

Assembleia Geral Ordinária
2022

1

181.813.788-73

Contador

48 - C.F.(Suplent)Eleito
p/Minor.Ordinaristas

07/04/2021

Não

0%

Marcos Brasiliano Rosa

25/01/1965

Conselho Fiscal

07/04/2021

Assembleia Geral Ordinária
2022

3

348.904.751-68

Bancário

48 - C.F.(Suplent)Eleito
p/Minor.Ordinaristas

07/04/2021

Não

0%

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Rafael Murro - 250.185.128-57
Graduado em engenharia mecânica pela Universidade Mackenzie, pós-graduado nesta mesma instituição em Gestão da Qualidade e pela Fundação Vanzolini em Logística em Materiais e Supply Chain
Management, possui formação executiva em Financial Acumen for Executives pela Universidade da California. Trabalhou por 10 anos na Siemens, onde ocupou os cargos de Gerente de Logística e Head of
Operations Air&Gas Insulated Swichgers. Ingressou na Companhia em 2014, tendo atuado como responsável pelas áreas de Planejamento e Controle de Produção e Gerenciamento e Estratégia da Cadeia de
Suprimentos e Logística. Em 2020 assumiu a posição de Gerente Corporativo de Suprimentos e Logística, em que atuou até 09 de dezembro de 2021, quando assumiu a posição de Diretor de Operações.
Luiz Carlos Siqueira Aguiar - 785.375.927-49
Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Paraná (1987), possui Mestrado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1994), com especialização em Banking pela
FGV-SP e pela universidade do Texas (1994) e em Governança Corporativa pela Fundação Dom Cabral (1994). Foi do Conselho de Administração da Companhia de 2016 a 2018, sendo Presidente do Conselho de
Administração de mai/2017 a dez/2018. Exerceu cargos executivos no Banco do Brasil, Embraer e CGG Trading, além de cargos no Conselho de Administração da CPFL, Solví Participações e SBCE.
Igor Gravina Taparelli - 171.482.708-98
Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie (1993), com Master of Business Administration (MBA) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com vasta experiência profissional na área
financeira, tendo ocupado o cargo de Diretor Financeiro em empresas de renome, como Siemens, Benq Eletroeletrônica, Coelho da Fonseca, Tracbel e Alcatel-Lucent.
Marcos Bastos Rocha - 801.239.967-91
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Graduado em Engenharia Eletrônica em 1985, no Instituto Militar de Engenharia ±IME, com MBA em Finanças na PUC-RJ em 1989 e MBA Executivo em Gestão ±PDG/EXEC ±SDE/IBMEC, em 1993. Atualmente
é Membro independente do Conselho de Administração da Brazil Fast Food Corporation desde setembro de 2009, Sócio Diretor da DealMaker, desde julho de 2015, NonExecutive Senior Advisor da Roland Berger
Strategy Consultants, desde setembro de 2015, membro independente do Conselho Consultivo da Carta Fabril desde julho de 2018, membro independente do Conselho de Administração da Oi S.A. ±Em
Recuperação Judicial ±desde janeiro de 2018 e membro independente do Conselho de Administração da IRB Brasil RE desde março de 2019. De janeiro de 2010 a junho de 2015, o Sr. Marcos foi Vice-Presidente
Administrativo Financeiro da Invepar ±Investimentos e Participações em Infraestrutura e Membro do Conselho de Administração das empresas do grupo. Foi membro independente do Conselho de Administração
da BC2 Construtora, de abril de 2016 a maio de 2019. Foi membro do Conselho Fiscal na Abril Educação ±atual Somos Educação ±entre abril de 2012 e abril de 2015. Foi membro independente do Conselho de
Administração da Light S.A. de setembro de 2018 a abril de 2019.
Miguel Cícero Terra Lima - 118.925.010-15
Formado em Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, fez carreira no Banco do Brasil S.A., atuou, entre outros, como Superintendente Estadual de São Paulo e do Ceará. Também atuou em diversos cargos
diretivos em empresas como Brasil Saúde Companhia de Seguros S.A., Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A., Santa Catarina Seguros e Previdência S.A. e na Brasilprev Seguros e Previdência S.A., nesta
última tendo atuado como Diretor Presidente até janeiro de 2016.
Jair Luis Mahl - 467.868.990-72
Graduado em Administração e pós-graduado em Controladoria, Mercado de Capitais e Gestão Pública. Empregado de carreira da Caixa Econômica Federal desde 1990, tem experiência na área de Riscos e Varejo,
atuou ainda à frente da Diretoria de Reestruturação de Grandes Exposições e respondeu interinamente pela Vice-Presidência de Atacado. Em 13 de novembro de 2018, tomou posse como Vice-Presidente de
Habitação. Atualmente também é membro da Diretoria Executiva da FEBRABAN e conselheiro associado ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa ±IBGC.
Fábio Gallo Garcia - 931.918.128-49
Graduado em Engenharia e Administração de Empresas, Doutor em Finanças pela EAESP-FGV / Universidade do Texas e em Filosofia pela PUC/SP. Mestrado em Finanças pela EAESP-FGV, Pós-graduado em
Administração Contábil e Financeira ±CEAG ±EAESP-FGV. Professor de Finanças da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (EAESP/FGV) e de Finanças da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC/SP). Colunista do jornal O Estado de São Paulo, e Ex-Vice-Reitor Administrativo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo ±PUC/SP. É membro efetivo do Conselho de
Administração da Rossi Residencial S.A. Foi membro Suplente do Conselho Fiscal da Alpargatas.
Paulo Amador Thomaz da Cunha Bueno - 251.667.598-42
Graduado pela Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas ±FMU (1996), mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo ±PUC-SP (2001),
doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo ±PUC-SP (2007), cursos de extensão nas áreas de Direito Penal/Criminologia promovido pela Pontifícia
Universidade Urbaniana ±Vaticano (1994), Juizados Especiais Criminais promovidos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Academia Brasileira de Direito Criminal e Associação Brasileira dos
Advogados Criminalistas (1995), Direito Processual Penal promovido pelo Instituto dos Advogados de São Paulo ±IASP (1999), Direito Penal promovido pela Fundação Getúlio Vargas ±FGV (2002), curso de
extensão universitária e estudos de direito na área de Direito Processual Penal promovido pela Pontifícia Universidade Urbaniana ±Vaticano (1996), curso de pós graduação em Direito Penal Econômico e Europeu
promovido pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (2008). Atualmente exerce a função de professor de graduação do curso de direito nas entidades
Fundação Armando Álvares Penteado ±FAAP-SP e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo ±PUC-SP. Já foi membro do Conselho de Administração da Taurus S. A., e atualmente é membro do Conselho de
Administração da Paranapanema S/A.
Enquadra-se como conselheiro independente, uma vez que não é, não representa e não tem relação familiar com acionistas de referência da Companhia ou empresas coligadas, controladas ou sob controle
comum, bem como não foi, nos últimos três anos, empregado, diretor ou administrador de tais empresas ou qualquer outra empresa com quem a Companhia tenha relações comerciais, e suas decisões não estão
vinculadas a um acordo de acionistas.
Rafael de Oliveira Morais - 695.503.011-68
Rafael de Oliveira Morais é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília, pós-graduado em Controladoria e Finanças pela FGV-DF e doutorando em Administração de Empresas pela
Universidade de Bordeaux. Atua na Caixa Econômica Federal desde 2002, nas áreas de controladoria, finanças e seguros, onde exerceu diversos cargos de liderança. Em julho de 2020, assumiu o cargo de VicePresidente de Atacado, no qual permaneceu até junho de 2021, quando assumiu o cargo de Vice-Presidente de Controladoria e Finanças da Caixa Econômica Federal.
Gryecos Attom Valente Loureiro - 046.424.857-40
Advogado graduado pela UFRJ, com pós-graduação lato sensu em Direito Empresarial-MBA pela FGV-RJ e em Direito Processual Civil pela UNISC/RS. Possui Mestrado em Hermenêutica e Direitos Fundamentais
pela UNIPAC/MG. Doutorando em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público ±IDP/DF. Formado pelo IBGC ±Instituto Brasileiro de Governança Corporativa no Curso para Conselheiros de
Administração. É advogado concursado na Caixa Econômica Federal desde 2005, tendo atuado, desde então, nas funções de Coordenador Jurídico, Gerente Executivo, Gerente Nacional de Gestão das Regionais
Jurídicas, Superintendente Nacional do Contencioso, Superintendente Nacional do Consultivo e Diretor Jurídico, integrando a alta administração desde 2013. No Mercado Privado teve experiência como Advogado
Sênior em Escritório de Grande Porte (C. Martins & Advogados Associados) e foi Advogado do Grupo TELEMAR/OI. Foi Conselheiro Fiscal na FUNCEF no período 2018 a 2019. É Conselheiro de Administração
das empresas LITEL e LITELA e Conselheiro Fiscal da CAIXA Seguradora.
Arizoly Rodrigues Pinto - 397.951.520-68
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Mestre em Economia e Finanças pela FGV-SP, Graduado em Ciências Atuariais e Pós-Graduado em Gestão Empresarial pela UFRGS. No Banco do Brasil foi Gerente de Mercado Pessoa Física da
Superintendência Estadual do Rio Grande do Sul. Na Brasilprev Seguros e Previdência S.A. exerceu cargo de Superintende Comercial, responsável pelos negócios da carteira de clientes Private e Alta Renda. Na
BB Seguridade gerenciou os negócios de Atacado, Large Corporate e Private. Sócio da empresa Ducado Investimentos, atua como Agente Autônomo de investimentos.
Marcos Reinaldo Severino Peters - 023.120.398-50
Doutorado em Contabilidade e Controladoria pela Universidade de São Paulo (2000). Mestrado em Contabilidade e Controladoria pela Universidade de São Paulo (1993). Graduação em Ciências Contábeis pela
Universidade de São Paulo (1984). Atualmente é Professor Doutor e Pesquisador da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, Professor Titular da Fundação Armando Álvares Penteado, Professor Doutor
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Professor Coordenador do Curso de Extensão Controladoria de Empresas Multinacionais da GVPec, Membro do Laboratório de Tecnologia de Informação da
FIPECAFI, Diretor Executivo da Marpe Contabilidade e Consultoria Ltda. Tem larga experiência na área de Contabilidade e Controladoria com ênfase em Contabilidade Internacional. Atua principalmente nas
seguintes áreas: Contabilidade Internacional, Controladoria, Finanças, Controles Internos, SOX, IFRS, USGAAP. Ocupou cargos de direção em empresas como Paranapanema, ADP Systems, Cetenco, ShizenShiseido. É Membro do Conselho de Administração da Azevedo & Travassos S. A., do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco da Vanguarda Agro S. A. e Membro Suplente do Conselho Fiscal da Alpargatas S.A.
Também foi membro do Comitê de Governança Corporativa da Mineração Buritirama S.A.
Marcelo Adilson Tavarone Torresi - 117.512.988-76
É Diretor Geral da Pilotage Investimentos, foi membro do Conselho de Administração da Vikstar Contact Center, e Membro Efetivo do Conselho Fiscal do Banco Pan S.A. e Bombril S.A., foi membro do Conselho
Fiscal (Suplente) da Azevedo & Travassos S/A, Diretor Geral do Banco Paulista S. A., Diretor Geral da SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista S. A., e membro do Conselho de Administração da Azevedo &
Travassos S/A; Diretor Geral do Banco Pecúnia S. A., Diretor Executivo do Banco Pecúnia S. A., Professor Assistente da LARC - Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores, Professor Assistente da
Business School São Paulo; Principal da Silex Business Consulting. Formado em Engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo ±USP, Especialista em Gestão Estratégica pela Fundação
Getúlio Vargas - FGV, Especialista em Gestão Estratégica de Finanças pela Fundação Getúlio Vargas ±FGV; Especialista em Gestão Estratégica de Recursos Humanos pela Fundação Getúlio Vargas ±FGV;
Especialista, Gestão Estratégica de Operações e Logística pela Fundação Getúlio Vargas ±FGV; e Especialista, Gestão Estratégica de Marketing pela Fundação Getúlio Vargas ±FGV.
César Augusto Farah - 181.813.788-73
Bacharel em Ciências Contábeis pela FMU-SP, com MP em Finanças Corporativas pelo Ibmec. Atuou como Gerente Administrativo e Financeiro da Smucker do Brasil de 2001 a 3002, como Tesoureiro da Rio Tinto
Alcan entre 2003 e 2011 e como Gerente Corporativo de Tesouraria na Yamana Gold de 2011 a 2018. Desde 2019, é Presidente do Comitê Financeiro e Tributário da Mineração Buritirama S.A. e CFO da KM
Kalium Mineração.
Marcos Brasiliano Rosa - 348.904.751-68
Graduação em Ciências Contábeis, pelo Centro Universitário UDF ±Brasília. Ingressou na Caixa Econômica Federal em 07 de novembro de 1989. Exerce, atualmente, a função de Superintendente Nacional da
SUCON - Superintendência Nacional de Contabilidade e Tributos desde 13 de abril de 2011, atuando como contador responsável pelas Demonstrações Contábeis da Caixa Econômica Federal, bem como pela
Contabilidade, Planejamento e Execução Tributária, do Conglomerado CAIXA e de Programas Sociais e Fundos de Investimento, tendo exercido anteriormente, no período compreendido entre janeiro de 2002 e
abril de 2011, o cargo de Gerente Nacional, responsável pelo planejamento, apuração e recolhimento de tributos próprios; definição da incidência e recolhimento dos tributos de terceiros; cumprimento de
obrigações tributárias acessórias federais; controle de cadastro restritivo fiscal federal e dos processos fiscais federais. Exerce ainda as funções de Membro Suplente do Conselho Fiscal SEBRAE, de Membro
Titular do Comitê de Finanças da CIP ±Câmara Interbancária de Pagamentos, de Membro Titular do COAUD ELO e de Membro Suplente do Conselho Fiscal da FUNCEF.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Rafael Murro - 250.185.128-57
N/A
Luiz Carlos Siqueira Aguiar - 785.375.927-49
Condenação Criminal

Condenação conforme sentença judicial ainda não transitada em julgado no Processo n. 0022500-03.2014.4.02.5101,
atualmente aguardando julgamento de recurso.

Igor Gravina Taparelli - 171.482.708-98
N/A
Marcos Bastos Rocha - 801.239.967-91
N/A
Miguel Cícero Terra Lima - 118.925.010-15
N/A
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Jair Luis Mahl - 467.868.990-72
N/A
Fábio Gallo Garcia - 931.918.128-49
N/A
Paulo Amador Thomaz da Cunha Bueno - 251.667.598-42
N/A
Rafael de Oliveira Morais - 695.503.011-68
N/A
Gryecos Attom Valente Loureiro - 046.424.857-40
N/A
Arizoly Rodrigues Pinto - 397.951.520-68
N/A
Marcos Reinaldo Severino Peters - 023.120.398-50
N/A
Marcelo Adilson Tavarone Torresi - 117.512.988-76
N/A
César Augusto Farah - 181.813.788-73
N/A
Marcos Brasiliano Rosa - 348.904.751-68
N/A
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12. Assembléia e administração / 12.7/8 - Composição dos comitês
Nome

Tipo comitê

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de
nascimento

Data posse

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Profissão

Descrição outros cargos
ocupados

Data eleição

Número de
Mandatos
Consecutivos

Percentual de
participação nas
reuniões

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Outros

30/09/1980

30/04/2021

Assembleia Geral
Ordinária 2022

Advogada

Convidada

30/04/2021

0

100%

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Outros

28/02/1952

19/04/2021

Assembleia Geral
Ordinária 2022

Administrador

Coordenador do Comitê de
Auditoria

19/04/2021

1

100%

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Outros

17/10/1980

03/12/2018

Assembleia Geral
Ordinária 2022

Administrador

Convidado Permanente

03/12/2018

0

100%

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Outros

01/03/1967

23/04/2020

Assembleia Geral
Ordinária 2022

Administrador

Representante do Conselho de
Administração

23/04/2020

1

100%

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Outros

18/11/1955

23/04/2020

Assembleia Geral
Ordinária 2022

Administrador

Membro Externo

23/04/2020

2

100%

Outros

05/07/1962

23/04/2020

Assembleia Geral
Ordinária 2022

23/04/2020

1

100%

Outros

27/07/1975

11/11/2019

Assembleia Geral
Ordinária 2022

Convidada Permanente

11/11/2019

1

100%

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Priscilla Carla Versatti

Comitê de Auditoria

312.615.168-00
Diretora Jurídica (Não-Estatutária)
Miguel Cícero Terra Lima

Comitê de Auditoria

118.925.010-15
Membro Titular do Conselho de Administração
Caio Augusto Gardelli

Comitê de Auditoria

290.193.788-80
Gerente de Auditoria Interna
Jair Luis Mahl

Comitê de Auditoria

467.868.990-72

Vice-Presidente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Gestão de Pessoas e Sustentabilidade
Jerônimo Antunes

Comitê de Auditoria

901.269.398-53

Cyro Christiano de Magalhães

Outros Comitês

075.242.408-48

Comitê de Gestão de Pessoas e
Sustentabilidade

Daniela Aparecida Sena Bettini

Outros Comitês

248.162.638-96

Comitê de Gestão de Pessoas e
Sustentabilidade

Administrador de Empresas Membro Externo

Administradora
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12. Assembléia e administração / 12.7/8 - Composição dos comitês
Nome

Tipo comitê

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de
nascimento

Data posse

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Profissão

Descrição outros cargos
ocupados

Data eleição

Número de
Mandatos
Consecutivos

Percentual de
participação nas
reuniões

Outros

25/03/1974

23/04/2020

Assembleia Geral
Ordinária 2022

Coordenador do Comitê de
Gestão de Pessoas e
Sustentabilidade

23/04/2020

2

100%

Outros

01/03/1967

23/04/2021

Assembleia Geral
Ordinária de 2022

Representante do Conselho de
Administração

23/04/2021

0

100%

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Diretora de Gestão Corporativa (Não Estatutária)
Paulo Amador Thomaz da Cunha Bueno

Outros Comitês

251.667.598-42

Comitê de Gestão de Pessoas e
Sustentabilidade

Advogado

Membro Titular Independente do Conselho de Administração
Jair Luis Mahl

Outros Comitês

467.868.990-72

Comitê de Gestão de Pessoas e
Sustentabilidade

Administrador

Vice-Presidente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Auditoria
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Priscilla Carla Versatti - 312.615.168-00
Advogada, mestre em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direito Tributário pelo Instituto de Estudos Tributários, especialista em Mercado de Capitais pela
Fundação Getúlio Vargas, profissional em Compliance Anticorrupção CPC-A pela Legal Ethics Compliance, Diretora Jurídica Adjunta da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo ±FIESP. Ingressou na
Companhia em setembro de 2011, como Gestora Jurídico das áreas Aduaneira, Previdenciária e Tributária, e em agosto de 2014 assumiu a posição de Gerente Jurídico Tributária, do Contencioso e de
Planejamento, atualmente ocupa a posição de Diretora Jurídica.
Miguel Cícero Terra Lima - 118.925.010-15
Formado em Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, fez carreira no Banco do Brasil S.A., atuou, entre outros, como Superintendente Estadual de São Paulo e do Ceará. Também atuou em diversos cargos
diretivos em empresas como Brasil Saúde Companhia de Seguros S.A., Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A., Santa Catarina Seguros e Previdência S.A. e na Brasilprev Seguros e Previdência S.A., nesta
última tendo atuado como Diretor Presidente até janeiro de 2016.
Caio Augusto Gardelli - 290.193.788-80
Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie (2004) e graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Paulista (2007). Possui especialização em GRC (Governança, Riscos e
Compliance) pela Risk University (KPMG) e certificação internacional em Gerenciamento de Projetos (PMP-PMI). Com mais de 18 anos de experiência, trabalhando em grandes empresas como Arthur Andersen,
Deloitte, Grupo Promon e Grupo Schahin, adquiriu ampla experiência profissional em Auditoria Externa (Big Four), Auditoria Interna e GRC (Governança, Riscos e Compliance). Ingressou na Paranapanema S.A.
em dezembro de 2018 como Gerente de Auditoria Interna.
Jair Luis Mahl - 467.868.990-72
Jair Luis Mahl - 467.868.990-72
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Graduado em Administração e pós-graduado em Controladoria, Mercado de Capitais e Gestão Pública. Empregado de carreira da Caixa Econômica Federal desde 1990, tem experiência na área de Riscos e
Varejo, atuou ainda à frente da Diretoria de Reestruturação de Grandes Exposições e respondeu interinamente pela Vice-Presidência de Atacado. Em 13 de novembro de 2018, tomou posse como Vice-Presidente
de Habitação. Atualmente também é membro da Diretoria Executiva da FEBRABAN e conselheiro associado ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa ±IBGC.
Jerônimo Antunes - 901.269.398-53
Graduado em Administração de Empresas, Bacharel em Ciências Contábeis, Mestre e Doutor em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo ±USP. Atualmente, e´ professor-doutor concursado
da FEA-USP, Conselheiro de Administração Independente e Presidente dos Comitês de Auditoria da Eletrobras, do Metro^ SP, da Desenvolve SP e da Cia. Müller de Bebidas, membro dos Comitês de Auditoria da
BRF, do IRB-Brasil Resseguros, Conselheiro Fiscal (suplente) da Cia. Brasileira de Distribuição e membro do Conselho Curador da Fipecafi. Foi Conselheiro de Administração Independente e Presidente dos
Comitês de Auditoria e membro do Comitê de Indicação, Remuneração e Sucessão da Petrobras, da BR Distribuidora e de empresas do Conglomerado Petrobras, além de ter atuado como Conselheiro de
Administração Independente e Presidente do Comitê de Auditoria da SABESP, Conselheiro de Administração da Paranapanema, Conselheiro e Diretor do Instituto Brasileiro de Auditores Independentes ±
IBRACON. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Ciências Contábeis, atuando principalmente nas seguintes atividades: auditoria independente, consultoria empresarial, perícia contábil,
avaliação econômica de empresas, coordenação de comitês de auditoria e conselheiro de administração.
Cyro Christiano de Magalhães - 075.242.408-48
35 anos de experiência em desenvolvimento de projetos para a área de Capital Humano, envolvendo as práticas de Gestão de Recompensa, Talentos e Comunicação. Atuação em empresas de consultoria, como
Towers Watson, Mercer, Hay Group e empresas de diversos seguimentos: Embraer, Grupo Ultra, Grupo Abril, Vale, entre outras. Participação de Comitês de Remuneração como membro e consultor.
Daniela Aparecida Sena Bettini - 248.162.638-96
Graduada em Administração de Empresas pela Universidade de Taubaté e com Master of Business Administration (MBA) em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Possui ampla experiência
profissional na área de recursos humanos, tendo atuado em diferentes áreas e países. Nos últimos sete anos atuou como Diretora de Recursos Humanos da Embraer, onde trabalhou por 20 anos.
Paulo Amador Thomaz da Cunha Bueno - 251.667.598-42
Graduado pela Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas ±FMU (1996), mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo ±PUC-SP (2001),
doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo ±PUC-SP (2007), cursos de extensão nas áreas de Direito Penal/Criminologia promovido pela Pontifícia
Universidade Urbaniana ±Vaticano (1994), Juizados Especiais Criminais promovidos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Academia Brasileira de Direito Criminal e Associação Brasileira dos
Advogados Criminalistas (1995), Direito Processual Penal promovido pelo Instituto dos Advogados de São Paulo ±IASP (1999), Direito Penal promovido pela Fundação Getúlio Vargas ±FGV (2002), curso de
extensão universitária e estudos de direito na área de Direito Processual Penal promovido pela Pontifícia Universidade Urbaniana ±Vaticano (1996), curso de pós graduação em Direito Penal Econômico e Europeu
promovido pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (2008). Atualmente exerce a função de professor de graduação do curso de direito nas entidades
Fundação Armando Álvares Penteado ±FAAP-SP e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo ±PUC-SP. Já foi membro do Conselho de Administração da Taurus S. A., e atualmente é membro do Conselho
de Administração da Paranapanema S/A.
Enquadra-se como conselheiro independente, uma vez que não é, não representa e não tem relação familiar com acionistas de referência da Companhia ou empresas coligadas, controladas ou sob controle
comum, bem como não foi, nos últimos três anos, empregado, diretor ou administrador de tais empresas ou qualquer outra empresa com quem a Companhia tenha relações comerciais, e suas decisões não estão
vinculadas a um acordo de acionistas.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Priscilla Carla Versatti - 312.615.168-00
N/A
Miguel Cícero Terra Lima - 118.925.010-15
Caio Augusto Gardelli - 290.193.788-80
Jair Luis Mahl - 467.868.990-72
Jair Luis Mahl - 467.868.990-72
Jerônimo Antunes - 901.269.398-53
Cyro Christiano de Magalhães - 075.242.408-48
Daniela Aparecida Sena Bettini - 248.162.638-96
Paulo Amador Thomaz da Cunha Bueno - 251.667.598-42
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Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não temos conhecimento quanto à existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até segundo grau
relacionadas aos administradores da nossa Companhia, controladas e controladores até a data de divulgação deste
Formulário de Referência.
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12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve relação de subordinação, prestação de serviço ou controle mantida, nos últimos 3 exercícios sociais, entre
nossos administradores e quaisquer de nossas sociedades controladas, direta ou indiretamente, nosso controlador, direto
ou indireto, ou fornecedores, clientes, devedor ou credor.
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Possuímos apólice de seguro de Responsabilidade Civil D&O que tem por objetivo garantir o pagamento/reembolso
das quantias devidas e/ou pagas a terceiros no valor limite de R$65 milhões a título de reparação de danos
involuntários, corporais e/ou materiais causados a terceiros, estipulados por decisão judicial ou arbitral irrecorrível ou
por acordo aceito previamente pela Seguradora, desde que os danos tenham ocorrido e notificados durante o Período
de Vigência da Apólice ou entre a Data Limite de Retroatividade e o término do Período de Vigência da Apólice, se
contratada a retroatividade, e desde que o Terceiro apresente a Reclamação ao Segurado durante o Período de
Vigência da Apólice ou nos Prazos Complementar e/ou Suplementar, quando aplicável.
Vigência da apólice: 26/07/2020 a 25/07/2021
Limite Máximo de Garantia da Apólice: R$65 milhões
Prêmio: $85.800,00 + IOF R$6.332,04 = R$92.132,04
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Assembleias Gerais: Informações sobre (i) a data da realização; (ii) casos de instalação em segunda
convocação; e (iii) o quórum de instalação de cada assembleia.

Data da
realização

Tipo

Instalação em 2ª
Convocação

Quórum de instalação

12/03/2018

AGOE

Não houve

Acionistas representando mais de ⅔ do capital social das ações
com direito a voto

29/03/2019

AGOE

Não houve

Acionistas representando mais de ⅔ do capital social das ações
com direito a voto

14/05/2019

AGE

Não houve

Acionistas representando mais de ¼ do capital social das ações
com direito a voto

23/04/2020

AGO

Não houve

Acionistas representando mais de ¼ do capital social das ações
com direito a voto

29/07/2020

AGE

Não houve

Acionistas representando mais de ¼ do capital social das ações
com direito a voto

Atribuições dos Órgãos Não-Estatutários
As atribuições dos Diretores Não-Estatutários e dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração
(Comitê de Auditoria e Comitê de Gestão de Pessoas e Sustentabilidade – Não-Estatutários) estão previstas no item
12.1.
Avaliação do Conselho de Administração, Comitês e Diretoria
Em 2018, a Companhia realizou, com a assessoria de uma consultoria externa especializada, um processo de
avaliação do Conselho de Administração, que considerou o Conselho de Administração de forma colegiada e o
Presidente do Conselho de Administração.
Atualmente, não há mecanismos formais de avaliação de desempenho dos membros Conselho de Administração e
dos membros dos Comitês de Assessoramento.
Quanto aos membros da Diretoria, o desempenho é fundamentado nas metas individuais definidas, avaliadas pelo
Conselho de Administração ao final de cada exercício social, conforme programa denominado Programa Anual de
Metas (“PAM”). Os indicadores de desempenho e a estrutura de remuneração com base nesses indicadores estão
descritos nos itens 13.1 c e 13.1 d.
Programa de treinamento de membros do Conselho de Administração, de seus Comitês, da Diretoria e do Conselho
Fiscal
Para os novos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, assim como para os novos membros
externos dos Comitês de Assessoramento, a Companhia disponibiliza as principais políticas e informações relativas à
Companhia, coloca à disposição visita às fábricas industriais e agenda de reuniões com a Diretoria Executiva, e
apresenta a estrutura de funcionamento da Governança Corporativa da Companhia.
Não há programas formais de treinamento de membros do Conselho de Administração, de seus Comitês de
Assessoramento, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.
Código de Ética e Conduta
Incentivamos nossos colaboradores e todos os públicos de interesse a atuarem sob conduta ética e responsável. Para
pautar a condução de nossos negócios de maneira ainda mais transparente, elaboramos nosso Código de Ética que
reúne nossos princípios de atuação.
Todos os nossos novos colaboradores participam de um treinamento de integração, no qual é destacada a importância
do Código de Ética. São também realizados, anualmente, para todos os colaboradores, treinamentos de reciclagem
sobre o Código de Ética. Além disso, a Companhia disponibiliza um canal de comunicação direto e confidencial,
denominado “Linha Ética PMA”, em que é possível efetuar manifestações de atividades e comportamentos que não
estejam de acordo com o Código de Ética da Companhia. Através deste canal, as denúncias são recebidas,
investigadas e, através delas, são mapeadas as ações a serem tomadas, como treinamentos, manutenções (predial
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e de equipamentos), comunicações em geral e desligamentos para os casos mais graves.
Para a efetividade das ações relacionadas ao Código de Ética e Conduta, a Companhia possui uma Comissão de
Ética dedicada a acompanhar o andamento da Linha Ética PMA, composta pela Diretoria Executiva e membros da
Auditoria Interna, com reuniões mensais dedicadas ao tema.
Os casos da Linha Ética, assim como os programas e ações de integridade adotados pela Companhia, são também
reportados ao Comitê de Auditoria da Companhia, que é responsável por zelar pela aplicação do Código Ética e
acompanhar os trabalhos relativos à Linha Ética e ao programa de integridade adotado pela Companhia.
Fatos que tem impactos contra terceiros nas reuniões do Conselho de Administração
As convocações para as reuniões do nosso Conselho de Administração incluem, de forma detalhada, a exposição da
ordem do dia, local, data e horário, de modo a conferir tempo adequado para que os membros do Conselho de
Administração se preparem para as deliberações. As convocações para as reuniões do Conselho de Administração
são realizadas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias e os materiais são disponibilizados aos conselheiros, por
meio de um Portal, no mesmo prazo.
Nos termos do inciso V, do Artigo 30 da Instrução CVM nº 480/09, as atas das reuniões do Conselho de Administração
que contenham deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, acompanhadas das eventuais
manifestações encaminhadas pelos conselheiros, são enviadas à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na
página da CVM na rede mundial de computadores, em até 7 (sete) dias úteis contados da realização de cada reunião.
Outras informações
Informamos que durante o exercício social de 2020 houve 1 (uma) reunião conjunta entre o Conselho de Administração
e o Conselho Fiscal, e 3 (três) reuniões conjuntas entre o Comitê de Auditoria e o Conselho Fiscal, nas quais
participaram membros da Diretoria Executiva.
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a.

objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de remuneração foi formalmente
aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política,
locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
A Companhia possui políticas de remuneração para seus colaboradores em geral, adotando as práticas de mercado
para a remuneração de sua Diretoria Estatutária e Não Estatutária, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal
e dos Comitês de Assessoramento.
As políticas buscam estabelecer um plano de remuneração e benefícios alinhado com as práticas de mercado,
buscando atrair, reter, motivar e desenvolver os colaboradores, estimulando o espírito de equipe e o resultado de alta
performance, podendo abranger, além da Remuneração Fixa e Benefícios, uma Remuneração Variável.
As políticas de remuneração da Companhia foram aprovadas pelo Conselho de Administração, e estão disponíveis
para consulta para os colaboradores da Companhia em seu sistema interno de intranet.

b.
(i.)

Composição da remuneração, indicando:
descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Diretoria Estatutária e Não Estatutária
Remuneração Fixa: valor recebido mensalmente pelo profissional, o qual visa a remunerá-lo de acordo com o nível de
atribuições e responsabilidades atribuídas ao cargo ocupado na Companhia.
Remuneração Variável: valor recebido anualmente pelos profissionais elegíveis e de acordo com negociação
específica caso a caso (se existente), por meio do qual este é remunerado de acordo com o nível de atribuições e
responsabilidades atribuídas ao cargo ocupado na Companhia, e é composto por Incentivo de Curto Prazo (ICP) e de
Longo Prazo (ILP). O ICP e ILP estão atrelados ao conceito de metas individuais e coletivas pré-definidas, sendo que
no fechamento de cada exercício avalia-se o percentual de atingimento das metas. O pagamento será calculado pelos
múltiplos de salário devido, multiplicado pelo salário base de 31/12 do ano anterior ao pagamento. Os múltiplos
salariais referentes ao ILP serão diferidos em dois anos, com pagamento de 50% após 1 ano da apuração dos
resultados e os 50% restantes após 2 anos da apuração dos resultados.
Benefícios: conjunto de programas e serviços oferecidos para colaboradores e dependentes, validados pelas práticas
de mercado, que podem ser pagos total ou parcialmente pela Companhia, com o objetivo de retenção, satisfação e
produtividade da força de trabalho. Consideramos os seguintes benefícios: Assistência Médica, Assistência
Odontológica, Check-up anual, Seguro de Vida, Previdência Privada e Restaurante, sendo apenas os 2 primeiros
extensíveis aos dependentes.
Conselho de Administração
Remuneração Fixa: trata-se do pró-labore recebido mensalmente pelos membros do Conselho de Administração, o
qual visa a remunerá-los de acordo com as práticas de mercado. Os membros suplentes do Conselho de
Administração recebem 50% da remuneração fixa apenas quando participam de alguma reunião específica, mediante
convocação na ausência do membro titular.
Conselho Fiscal
Remuneração Fixa: trata-se do pró-labore recebido mensalmente pelos membros do Conselho Fiscal, o qual visa a
remunerá-los de acordo com as práticas de mercado e da legislação vigente. No caso de ausência justificada, o
membro efetivo do Conselho Fiscal receberá somente 50% da remuneração devida. Quando o membro suplente, na
ausência do membro efetivo, comparecer à reunião, ele fará jus ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) da
remuneração do membro efetivo.
Comitês de Assessoramento
A partir de 2017, os membros do Conselho de Administração passaram a fazer jus a adicional por participação nos
meses em que ocorressem reuniões de Comitês de Assessoramento, desde que os respectivos membros estivessem
presentes às reuniões. Este adicional não se aplicava aos participantes de Comitês de Assessoramento que fossem
colaboradores da Companhia.
A partir de 2019, o valor adicional dos membros do Conselho de Administração, em função da sua participação nos
comitês de assessoramento, foi incorporado à remuneração fixa mensal.
No caso de contratação de membros externos para participação em Comitês de Assessoramento, uma remuneração
pela participação deverá ser previamente aprovada pelo Conselho de Administração, com base nos termos a serem
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estabelecidos no respectivo Contrato de Prestação de Serviços.
(ii.)

em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na remuneração total.

Realizado 2020:
Órgão

Remuneração
Fixa

Remuneração
Variável

Benefícios

Remuneração
Total

Conselho de Administração

100,00%

n/a

n/a

100,0%

Conselho Fiscal

100,00%

n/a

n/a

100,0%

Diretoria Estatutária

55,64%

33,18%

11,18%

100,0%

Diretoria Não Estatutária

70,47%

22,45%

7,07%

100,0%

Nota: - Considerado como base os valores anuais de 2020

Realizado 2019:
Órgão

Remuneração
Fixa

Remuneração
Variável

Benefícios

Remuneração
Total

Conselho de Administração

100,00%

n/a

n/a

100,00%

Conselho Fiscal

100,00%

n/a

n/a

100,00%

Diretoria Estatutária

59,31%

22,43%

18,26%

100,00%

Diretoria Não Estatutária

64,80%

17,48%

17,72%

100,00%

Comitês de Assessoramento

100,00%

n/a

n/a

100,00%

Nota: - Considerado como base os valores anuais de 2019

Realizado 2018:
Órgão

Remuneração
Fixa

Remuneração
Variável

Benefícios

Remuneração
Total

Conselho de Administração

100,00%

n/a

n/a

100,00%

Conselho Fiscal

100,00%

n/a

n/a

100,00%

Diretoria Estatutária

32,15%

62,11%

5,74%

100,00%

Diretoria Não Estatutária

54,40%

35,13%

10,48

100,00%

Comitês de Assessoramento

100,00%

n/a

n/a

100,00%

Nota: - Considerado como base os valores anuais de 2018

(iii.)

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

A remuneração estabelecida para os Administradores, Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento segue as
práticas e condições do mercado, obtidas através de pesquisas realizadas com o apoio de especialistas externos.
A remuneração do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal poderá ser ajustada anualmente, conforme
aprovação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
A remuneração fixa da Diretoria Estatutária é acordada no momento da contratação, podendo ser atualizada
anualmente com base na variação do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, de janeiro a dezembro de
cada ano, e que pode ser aplicada a partir do mês subsequente à realização da Assembleia Geral Ordinária da
Companhia.
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Os reajustes da remuneração da Diretoria Não Estatutária poderão seguir as Convenções ou Acordos Coletivas de
Trabalho firmadas junto aos Sindicatos que os representam junto à Companhia, ou serem aplicados juntamente com
a atualização da remuneração da Diretoria Estatutária.
A remuneração variável, de alçada do Conselho de Administração, pode contemplar o Incentivo de Curto Prazo (ICP)
e o Incentivo de Longo Prazo (ILP), condicionados ao cumprimento de metas pré estabelecidas.
(iv.)

razões que justificam a composição da remuneração

A remuneração estabelecida para os Administradores segue as práticas e condições de mercado, buscando atrair,
reter, motivar e desenvolver os profissionais, estimulando o espírito de equipe e o resultado de alta performance.
(v.)

a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato

Nos exercícios de 2018, 2019 e por 1 mês durante o exercício de 2020, um dos membros do Conselho de
Administração e seu respectivo suplente renunciaram à remuneração ao qual fariam jus.

c.

principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada
elemento da remuneração
Para o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento não há indicadores de
desempenhos definidos.
Para a Diretoria Estatutária e Não Estatutária os principais indicadores no Programa de Remuneração Variável são:
Exercício de 2020 para Diretor Presidente, Diretores Estatutários e não estatutários:
—
Peso de 90% = Metas Coletivas Estratégicas, definidas pelo Conselho de Administração, levando-se em
conta os resultados financeiros e outros indicadores.
—
Peso de 10% = Metas Discricionárias, com calibragem pelo Comitê de Pessoas e aprovação do Conselho de
Administração.
Exercício de 2019 para Diretor Presidente, Diretores Estatutários e não estatutários:
—
Peso de 80% = Metas Individuais, alinhadas aos objetivos estratégicos da Companhia, pactuadas entre o
Diretor Estatutário e o Conselho de Administração.
—
Peso de 20% = Metas Discricionárias, com calibragem pelo Comitê de Pessoas e aprovação do Conselho de
Administração.
Exercício de 2018 para Diretor Presidente:
—
Peso de 100% = Metas Coletivas Estratégicas, definidas pelo Conselho de Administração, levando-se em
conta níveis de produção, resultados financeiros e outros indicadores.
Exercício de 2018 para Diretores Estatutários e não estatutários:
—
Peso de 70% = Metas Coletivas Estratégicas, definidas pelo Conselho de Administração, levando-se em
conta níveis de produção, resultados financeiros e outros indicadores.
—
Peso de 30% = Metas Individuais, pactuadas entre o Diretor Estatutário e o Conselho de Administração.

d.

como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho

A remuneração variável é estruturada com base no percentual de atingimento de metas estabelecidas e no
acompanhamento entre o previsto e o realizado, analisados anualmente entre a Diretoria Executiva (Estatutária e Não
Estatutária) 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 política de remuneração leva em consideração a valorização de curto, médio e longo prazo da Companhia, alinhando
desta forma os interesses do emissor aos de seus Administradores.
O Programa de Remuneração Variável é um programa de incentivo vinculado às estratégias do negócio, visando
promover os resultados financeiros da Companhia, reconhecer e remunerar performances individuais e coletivas, bem
como promover a retenção de talentos.
O Programa de Remuneração Variável da Companhia pode ser composto por Incentivo de Curto Prazo (ICP) e
Incentivo de Longo Prazo (ILP), vinculados aos resultados financeiros e metas individuais dos Diretores Estatutários.
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Até o ano de 2016, o ILP esteve baseado em múltiplos de salário e baseado em metas coletivas definidas pelo
Conselho de Administração e metas individuais acordadas entre a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração,
e também no desempenho das ações de emissão da Companhia, podendo ser elegíveis Diretores Estatutários e Não
Estatutários, conforme negociação individual prévia.
A partir de 2017, o ILP deixou de ser vinculado ao desempenho das ações de emissão da Companhia, sendo calculado
em múltiplos de salário e baseado em metas coletivas definidas pelo Conselho de Administração, e metas individuais
acordadas entre a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração.
A liquidação financeira do ILP é feita via folha de pagamento, respeitadas as regras de elegibilidade e negociações
individuais previamente estabelecidas.

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.

h.

práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração individual
do conselho de administração e da diretoria, indicando:

(i)

Os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de que forma
participam
O Conselho de Administração e o Comitê de Gestão de Pessoas e Sustentabilidade da Companhia participam dos
processos decisórios, cabendo ao Comitê de Pessoas e Sustentabilidade a análise e recomendação ao Conselho de
Administração, para aprovação da proposta de remuneração no tocante à remuneração da Diretoria Estatutária e Não
Estatutária. Para a fixação da remuneração do Conselho de Administração, a proposta é apresentada anualmente à
assembleia geral, que fixa tal remuneração.

(ii) critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há a utilização de
estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os critérios de comparação e a
abrangência desses estudos
O painel de comparação e posicionamento da remuneração total têm referência com um mercado formado por
empresas do ramo industrial que disputam a mão de obra com a Companhia, posicionando o salário-base e a
remuneração total na mediana de mercado, levando em consideração a região onde cada unidade está localizada.
A estratégia de remuneração levará em conta as práticas e as condições do mercado, o desempenho econômico e
financeiro coletivo da Companhia e suas perspectivas de crescimento, o desempenho individual e o equilíbrio interno.

(iii) com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da política de
remuneração do emissor
As políticas e normativos da Companhia são revisados periodicamente para alinhamento da remuneração total com o
mercado de comparação, para promover eventuais ajustes em seus normativos, se necessários.
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Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2021 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

4,00

3,00

12,00

Nº de membros remunerados

5,00

4,00

3,00

12,00

2.030.532,00

3.159.300,00

488.016,00

5.677.848,00

Benefícios direto e indireto

0,00

696.815,00

0,00

696.815,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

De acordo com OfícioCircular/CVM/SEP nº. 01/2021,
encargos sociais de ônus do
empregador não considerados.

De acordo com OfícioCircular/CVM/SEP nº. 01/2021,
encargos sociais de ônus do
empregador não considerados.

De acordo com OfícioCircular/CVM/SEP nº. 01/2021,
encargos sociais de ônus do
empregador não considerados.

Remuneração variável
Bônus

0,00

3.007.880,00

0,00

3.007.880,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

101.131,00

0,00

101.131,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Foram considerados no valor
total da remuneração incluindo
fixo + variável + remuneração
baseada em ações + benefícios
Foi recomendado pelo Comitê
de Gestão de Pessoas junto ao
Conselho de Administração e
contemplado neste quadro, o
reajuste de 5,45% na
remuneração mensal proposta
para 2021, referente ao INPC
acumulado no período de janeiro
a dezembro de 2020.

Foi recomendado pelo Comitê
de Gestão de Pessoas junto ao
Conselho de Administração e
contemplado neste quadro, o
reajuste de 5,45% na
remuneração mensal proposta
para 2021, referente ao INPC
acumulado no período de janeiro
a dezembro de 2020.

6.965.125,00

488.016,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Foi recomendado pelo Comitê de
Gestão de Pessoas junto ao
Conselho de Administração e
contemplado neste quadro, o
reajuste de 5,45% na remuneração
mensal proposta para 2021,
referente ao INPC acumulado no
período de janeiro a dezembro de
2020.

2.030.532,00

9.483.673,00
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Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,08

4,00

2,58

11,66

Nº de membros remunerados

5,00

4,00

2,58

11,58

1.933.739,00

2.633.328,00

403.219,00

4.970.286,00

Benefícios direto e indireto

0,00

523.788,00

0,00

523.788,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

386.748,00

526.666,00

80.644,00

994.058,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

INSS

INSS

INSS

Remuneração variável
Bônus

0,00

1.570.484,00

0,00

1.570.484,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

314.097,00

0,00

314.097,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

N/A

INSS

Pós-emprego

0,00

38.603,00

0,00

38.603,00

Cessação do cargo

0,00

72.391,00

0,00

72.391,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

O Conselho de Administração, em
média no ano teve a participação de
5 membros, sendo 2 por 12 meses, 2
por 9 meses (2 x 9/12 = 1,50), 1 por
5 meses (5/12 = 0,42), 2 por 3
meses (2x 3/12 = 0,50), 1 por 2
meses (2/12 = 0,17), 1 por 1 mês
(1/12 = 0,08) e 1 suplente por 4
meses (4/12 = 0,33) + 1 membro não
remunerado por 1 mês (1/12 = 0,08).

A Diretoria, em média no ano
teve a participação de 4,00
membros, sendo 4 por 12
meses. Houve redução da
remuneração mensal no período
de abril a agosto por ocasião da
pandemia.

O Conselho Fiscal, em média no
ano teve a participação de 2,67
membros, sendo 1 por 12
meses, 1 por 8 meses (8/12 =
0,66), 1 por 6 meses (6/12 =
0,50) e 1 por 5 meses (5/12 =
0,42).

5.679.355,00

483.862,00

Observação

Houve redução da remuneração
mensal no período de abril a agosto
por ocasião da pandemia.
Total da remuneração

2.320.487,00

8.483.704,00
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Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,75

4,00

2,67

13,42

Nº de membros remunerados

5,75

4,00

2,67

12,42

1.896.245,00

3.185.671,00

398.290,00

5.480.206,00

0,00

744.005,00

0,00

744.005,00

Participações em comitês

399.066,00

0,00

0,00

399.066,00

Outros

459.062,00

637.134,00

79.658,00

1.175.854,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto

Descrição de outras
remunerações fixas

INSS

INSS

INSS

Remuneração variável
Bônus

0,00

1.199.933,00

0,00

1.199.933,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

240.931,00

0,00

240.931,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

INSS

Pós-emprego

0,00

43.830,00

0,00

43.830,00

Cessação do cargo

0,00

388.933,00

0,00

388.933,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

4.723,00

0,00

4.723,00

O Conselho de Administração, em
média no ano teve a participação de
5,75 membros, sendo 2 por 12
meses, 2 por 8 meses (2 x 8/12 =
1,33), 1 por 5 meses ( 5/12 = 0,42), 4
por 4 meses (4 x 4/12 = 1,33), 1 por
2 meses (2/12 = 0,17) e 1 suplente
por 6 meses (6/12 = 0,50) + 1
membro não remunerado.

A Diretoria, em média no ano
teve a participação de 4,00
membros, sendo 2 por 12
meses, 1 por 8 meses (8/12 =
0,67), 1 por 7 meses (7/12 =
0,58), 1 por 5 meses (5/12 =
0,42) e 1 por 4 meses (4/12 =
0,33).
Posição do Diretor Presidente
ocupada pelo Presidente do CA.

O Conselho Fiscal, em média no
ano teve a participação de 2,67
membros, sendo 1 por 12
meses, 1 por 9 meses (9/12 =
0,75), 1 por 5 meses (5/12 =
0,42) e 2 por 3 meses (2 x 3/12
= 0,50).

2.754.373,00

6.445.161,00

477.947,00

Observação

Total da remuneração

9.677.481,00

PÁGINA: 182 de 266

Formulário de Referência - 2021 - PARANAPANEMA S.A.

Versão : 6

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

3,67

3,25

13,92

Nº de membros remunerados

6,00

3,67

3,25

12,92

1.517.436,00

3.138.092,00

478.102,00

5.133.630,00

0,00

672.028,00

0,00

672.028,00

Participações em comitês

642.006,00

0,00

0,00

642.006,00

Outros

431.888,00

627.618,00

95.620,00

1.155.126,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto

Descrição de outras
remunerações fixas

INSS

INSS

INSS

Remuneração variável
Bônus

0,00

6.055.449,00

0,00

6.055.449,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

1.212.263,00

0,00

1.212.263,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

INSS

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

5.866,00

0,00

5.866,00

Observação

Total da remuneração

O Conselho de Administração, em
média no ano teve a participação de
6 membros, sendo: 5 membros
titulares por 12 meses, 1 membro
titulares por 9 meses (9/12 = 0,75), 1
membro titular por 3 meses (3/12 =
0,25).
2.591.330,00

O Conselho Fiscal, em média no
ano teve a participação de 3,25
membros, sendo: 1 membro
titular por 12 meses, 3 membros
titulares por 3 meses
(3/12 = 0,25), 2 membros
titulares por 9 meses (9/12 =
0,75).
11.711.315,00

573.723,00

14.876.368,00
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13.3

Em relação à remuneração reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à
prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do
conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:

a.

Remuneração variável prevista para o exercício social corrente (2021)
a.
Conselho de
Administração

a.
Conselho a.
Diretoria
Fiscal
Estatutária

Total

b. nº de membros

5,00

3,00

4,00

12,00

c. nº de membros
remunerados

0,00

0,00

4,00

4,00

i. valor mínimo previsto no plano
de remuneração (R$/Unidade):

n/a

n/a

0,00

0,00

ii. valor máximo previsto no
plano de remuneração
(R$/Unidade):

n/a

n/a

3.007.880,03

3.007.880,03

n/a

n/a

3.007.880,03

3.007.880,03

n/a

n/a

n/a

n/a

i. valor mínimo previsto no
plano de remuneração

n/a

n/a

n/a

n/a

ii. valor máximo previsto no
plano de remuneração

n/a

n/a

n/a

n/a

iii. valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas sejam atingidas

n/a

n/a

n/a

n/a

iv.
valor
efetivamente
reconhecido no resultado

n/a

n/a

n/a

n/a

d. em relação ao bônus

iii. valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas sejam atingidas
(R$/Unidade):
iv.
valor
efetivamente
reconhecido
no
resultado
(R$/Unidade):
e. em relação à participação
no resultado

b.

Remuneração variável do exercício social encerrado – 2020
a.
Conselho de a.
Conselho a.
Diretoria
Administração
Fiscal
Estatutária

Total

b. nº de membros

5,08

2,58

4,00

11,66

c. nº de membros
remunerados

0,00

0,00

4,00

4,00

i. valor mínimo previsto no plano
de remuneração (R$/Unidade):

n/a

n/a

0,00

0,00

ii. valor máximo previsto no
plano de remuneração
(R$/Unidade):

n/a

n/a

4.543.830,32

4.543.830,32

n/a

n/a

4.172.438,32

4.172.438,32

d. em relação ao bônus

iii. valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas sejam atingidas
(R$/Unidade):
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iv.
valor
efetivamente
reconhecido
no
resultado
(R$/Unidade):

n/a

n/a

1.570.483,76

1.570.483,76

i. valor mínimo previsto no
plano de remuneração

n/a

n/a

n/a

n/a

ii. valor máximo previsto no
plano de remuneração

n/a

n/a

n/a

n/a

iii. valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas sejam atingidas

n/a

n/a

n/a

n/a

iv.
valor
efetivamente
reconhecido no resultado

n/a

n/a

n/a

n/a

e. em relação à participação
no resultado

c.

Remuneração variável do exercício social encerrado – 2019
a. Conselho
Administração

b. nº de membros

de a.
Fiscal

Conselho a.
Diretoria
Estatutária

Total

6,75

2,67

4,00

13,42

0,00

0,00

4,00

4,00

n/a

n/a

0,00

0,00

n/a

n/a

9.350.164,79

9.350.164,79

n/a

n/a

7.916.766,11

7.916.766,11

n/a

n/a

1.199.933,36

1.199.933,36

i. valor mínimo previsto no
plano de remuneração

n/a

n/a

n/a

n/a

ii. valor máximo previsto no
plano de remuneração

n/a

n/a

n/a

n/a

iii. valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas

n/a

n/a

n/a

n/a

iv.
valor
efetivamente
reconhecido no resultado

n/a

n/a

n/a

n/a

c.
nº
de
membros
remunerados
d. em relação ao bônus
i. valor mínimo previsto no
plano
de
remuneração
(R$/Unidade):
ii. valor máximo previsto no
plano de remuneração
(R$/Unidade):
iii. valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
(R$/Unidade):
iv.
valor
efetivamente
reconhecido
no
resultado
(R$/Unidade):
e. em relação à participação
nos resultados

d.

Remuneração variável do exercício social encerrado – 2018
a. Conselho
Administração

b. nº de membros

de a.
Fiscal
0,00

Conselho a.
Diretoria
Estatutária
0,00

3,67

Total
3,67
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c.
nº
de
membros
remunerados
d. em relação ao bônus

0,00

0,00

3,67

3,67

n/a

n/a

0,00

0,00

n/a

n/a

7.613.604,00

7.613.604,00

n/a

n/a

6.895.848,00

6.895.848,00

n/a

n/a

6.055.448,75

6.055.448,75

i. valor mínimo previsto no
plano de remuneração

n/a

n/a

n/a

n/a

ii. valor máximo previsto no
plano de remuneração

n/a

n/a

n/a

n/a

iii. valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas

n/a

n/a

n/a

n/a

iv.
valor
efetivamente
reconhecido no resultado

n/a

n/a

n/a

n/a

i. valor mínimo previsto no
plano
de
remuneração
(R$/Unidade):
ii. valor máximo previsto no
plano de remuneração
(R$/Unidade):
iii. valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
(R$/Unidade):
iv.
valor
efetivamente
reconhecido
no
resultado
(R$/Unidade):
e. em relação à participação
nos resultados
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13.4
Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da
diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social corrente,
descrever:

a.

termos e condições gerais

O Programa de Remuneração Variável prevê um incentivo vinculado às estratégias do negócio e ao desempenho
individual dos Diretores Estatutários, através de metas pré-estabelecidas e conforme negociações individuais prévias,
que são apuradas e, se o caso, convertidas em Incentivo de Longo Prazo (ILP).
Durante o último exercício social, a Companhia reconheceu as parcelas do programa de remuneração variável
baseado no preço das ações (phantoms shares), referente ao 4º pagamento de 2015, totalizando a provisão de
aproximadamente R$4,7 mil, no período de 2019.
A partir do exercício de 2017, o Programa de Remuneração Variável deixou de ter componentes baseados no preço
das ações de emissão da Companhia (phantom shares). Desde então, o ILP, se aplicável, é apurado com base nas
metas atingidas e diferido em 2 anos, através de múltiplos de salário.
No execício de 2020, foram finalizadas as obrigações de pagamento com relação as phantom shares concedidas no
ano de 2016, ano em que este programa foi encerrado.

b.

principais objetivos do plano

A partir do exercício de 2017, o Programa de Remuneração Variável deixou de possuir componente baseado no preço
das ações, conforme descrito no item 13.4-a.

c.

forma como o plano contribui para esses objetivos

A partir do exercício de 2017, o Programa de Remuneração Variável deixou de ser baseado no preço das ações,
conforme descrito no item 13.4-a acima.

d.

como o plano se insere na política de remuneração do emissor

A partir do exercício de 2017, o Programa de Remuneração Variável deixou de possuir componente baseado no preço
das ações, conforme descrito no item 13.4-a.

e.

como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo prazo

A partir do exercício de 2017, o Programa de Remuneração Variável deixou de ser baseado no preço das ações,
conforme descrito no item 13.4-a.

f.

número máximo de ações abrangidas

A partir do exercício de 2017, o Programa de Remuneração Variável deixou de ser baseado no preço das ações,
conforme descrito no item 13.4-a.

g.

número máximo de opções a serem outorgadas

A partir do exercício de 2017, o Programa de Remuneração Variável deixou de ser baseado no preço das ações,
conforme descrito no item 13.4-a.

h.

condições de aquisição de ações

A partir do exercício de 2017, o Programa de Remuneração Variável deixou de ser baseado no preço das ações,
conforme descrito no item 13.4-a.

i.

critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

A partir do exercício de 2017, o Programa de Remuneração Variável deixou de ser baseado no preço das ações,
conforme descrito no item 13.4-a.

j.

critérios para fixação do prazo de exercício

A partir do exercício de 2017, o Programa de Remuneração Variável deixou de ser baseado em ações, conforme
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descrito no 13.4-a.

k.

forma de liquidação

A partir do exercício de 2017, o Programa de Remuneração Variável deixou de ser baseado em ações, conforme
descrito no 13.4-a.

l.

restrições à transferência das ações

A partir do exercício de 2017, o Programa de Remuneração Variável deixou de ser baseado no preço das ações,
conforme descrito no item 13.4-a.

m. critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano
A partir do exercício de 2017, o Programa de Remuneração Variável deixou de ser baseado no preço das ações,
conforme descrito no item 13.4-a acima.

n.

efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano de
remuneração baseado em ações
A partir do exercício de 2017, o Programa de Remuneração Variável deixou de ser baseado no preço das ações,
conforme descrito no item 13.4-a acima.
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13.5

Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatuária

Em 2014, o Conselho de Administração aprovou a criação de um Programa de Remuneração Variável que tem como
uma de suas vertentes o Incentivo de Longo Prazo (ILP). O efetivo pagamento do ILP não é feito em ações ou opções.
Na realidade, a concessão é feita pela conversão das metas em Unidades de Remuneração Variável (URVs). A URV
é uma unidade de valor utilizada para a conversão do resultado das metas atingidas pelo Diretor Estatutário no ILP.
Tendo em vista que o Programa de Remuneração Variável, a partir de 2017, não possuir mais componente baseado
em ações, as obrigações referentes às URVs ainda não pagas, serão mantidas conforme as regras de pagamento do
ILP vigentes à época da concessão.
Abaixo, segue previsão para remuneração baseada em ações prevista para a Diretoria Estatutária. Os membros do
Conselho de Administração não fazem jus à essa remuneração.
a) Remuneração baseada em ações prevista para o exercício social corrente (2021)
No execício de 2020, foram finalizadas as obrigações de pagamento com relação as phantom shares concedidas no
ano de 2016, último ano em que este programa esteve vigente.
b) Remuneração baseada em ações do exercício social encerrado - 2020
a. Conselho de
Administração
b. nº total de membros

a. Diretoria Estatutária
5,00

4,00

n/a

0,00

(a) Das URVs em aberto no início do exercício social

n/a

n/a

(b) Das URVs perdidas durante o exercício social

n/a

n/a

(c) Das URVs exercidas durante o exercício social

n/a

n/a

(d) Das URVs expiradas durante o exercício social

n/a

n/a

Diluição potencial no caso do exercício de todas as
URVs outorgadas

n/a

n/a

c. nº de membros remunerados
Preço médio ponderado de exercício:

a. Conselho de
Administração

a. Diretoria Estatutária

Outorga de URVs
Data de outorga

n/a

n/a

Quantidade de URVs outorgadas

n/a

0,00

Prazo para que as URVs se tornem
exercíveis

n/a

n/a

Prazo máximo para exercício das URVs

n/a

n/a

Prazo de restrição à transferência das
ações

n/a

n/a

Valor justo das URVs na data da outorga

n/a

n/a

Obs: não há URVs a serem outorgadas em 2020

c) Remuneração baseada em ações do exercício social encerrado - 2019
a. Conselho de
Administração

a. Diretoria
Estatutária

b. nº total de membros

6,75

4,00

c. nº de membros remunerados

n/a

1,00

Preço médio ponderado de exercício:
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(a) Das URVs em aberto no início do exercício social

n/a

1,35

(b) Das URVs perdidas durante o exercício social

n/a

1,55

(c) Das URVs exercidas durante o exercício social

n/a

1,55

(d) Das URVs expiradas durante o exercício social
Diluição potencial no caso do exercício de todas as
URVs outorgadas

n/a

n/a
n/a

a.
Conselho
Administração

de

n/a
a.
Diretoria
Estatutária

Outorga de URVs
Data de outorga

n/a

mar/19

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

n/a

3.047,02

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

d) Remuneração baseada em ações do exercício social encerrado - 2018
a. Conselho de
Administração
b. nº total de membros

a. Diretoria Estatutária
7,00

3,67

n/a

1,00

(a) Das URVs em aberto no início do exercício social

n/a

1,73

(b) Das URVs perdidas durante o exercício social

n/a

1,45

(c) Das URVs exercidas durante o exercício social

n/a

1,45

(d) Das URVs expiradas durante o exercício social

n/a

n/a

Diluição potencial no caso do exercício de todas as URVs
outorgadas

n/a

n/a

c. nº de membros remunerados
Preço médio ponderado de exercício:

a. Conselho de
Administração

a. Diretoria Estatutária

Outorga de URVs

d.

Data de outorga

n/a

mar/2018

Quantidade de URVs outorgadas

n/a

4.345,35

Prazo para que as URVs se tornem
exercíveis

n/a

n/a

Prazo máximo para exercício das URVs

n/a

n/a

Prazo de restrição à transferência das
ações

n/a

n/a

Valor justo das URVs na data da outorga

n/a

n/a

em relação a cada outorga de opções de compra de ações:

Item não aplicável à Companhia.

e.

valor justo das opções na data de cada outorga

Item não aplicável à Companhia.
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f.

diluição potencial em caso de exercício de todas as opções outorgadas

Item não aplicável à Companhia.
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13.6 Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao final
do último exercício social, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
A Companhia não possui plano de opções de compra de ações. Em 2014, o Conselho de Administração aprovou a
criação de um Programa de Remuneração Variável que tem como uma de suas vertentes o Incentivo de Longo Prazo
(ILP). O efetivo pagamento do ILP não é feito em ações ou opções. Na realidade, a concessão é feita pela conversão
das metas em Unidades de Remuneração Variável (URVs). A URV é uma unidade de valor utilizada para a conversão
do resultado das metas atingidas pelo Diretor no ILP. Os membros do Conselho de Administração não fazem jus a
essa remuneração.
Tendo em vista que o Programa de Remuneração Variável, a partir de 2017, não possuir mais componente baseado
em ações, as obrigações referentes as URVs ainda não pagas, serão mantidas conforme as regras de pagamento do
ILP vigentes à época da concessão.
Para maiores informações, vide item 13.5.

a.

Remuneração baseada em ações do exercício social 31.12.2020
a. Conselho de
Administração

a. Diretoria
Estatutária

b. Nº total de membros

n/a

4,00

c. Nº de membros remunerados

n/a

0,00

i.Quantidade

n/a

0,00

ii. Data em que se tornarão exercíveis*

n/a

Mar/2021 – 0,00

iii. Prazo máximo para exercício das URVs

n/a

n/a

iv. Prazo de restrição à transferência das ações

n/a

n/a

v. Preço médio ponderado de exercício

n/a

n/a

vi. Valor justo das URVs no último dia do exercício

n/a

n/a

i.Quantidade

n/a

n/a

ii. Prazo máximo para exercício das URVs

n/a

n/a

iii. Prazo de restrição à transferência das ações

n/a

n/a

iv. Preço médio ponderado de exercício

n/a

n/a

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

n/a

n/a

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

n/a

n/a

d. URVs ainda não exercíveis

e. em relação às URVs exercíveis

b. Remuneração baseada em ações do exercício social 31.12.2019
a. Conselho de
Administração

a. Diretoria
Estatutária

b. Nº total de membros

n/a

4,00

c. Nº de membros remunerados

n/a

1,00

d. URVs ainda não exercíveis
i.Quantidade

n/a

3.047,02

ii. Data em que se tornarão exercíveis*

n/a

Mar/2020 – 3.047,02

iii. Prazo máximo para exercício das URVs

n/a

n/a

iv. Prazo de restrição à transferência das ações

n/a

n/a
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v. Preço médio ponderado de exercício

n/a

1,55

vi. Valor justo das URVs no último dia do exercício
e. em relação às URVs exercíveis

n/a

n/a

i.Quantidade

n/a

n/a

ii. Prazo máximo para exercício das URVs

n/a

n/a

iii. Prazo de restrição à transferência das ações

n/a

n/a

iv. Preço médio ponderado de exercício

n/a

n/a

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

n/a

n/a

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

n/a

n/a

Nota: A depender de cláusulas constantes no contrato do Diretor Estatutário, as URVs poderão ser exercidas antes
do prazo ou canceladas.

c. Remuneração baseada em ações do exercício social 31.12.2018
a. Conselho de
Administração

a. Diretoria
Estatutária

b. Nº total de membros

n/a

3,67

c. Nº de membros remunerados

n/a

1,00

d. URVs ainda não exercíveis
i.Quantidade
ii. Data em que se tornarão exercíveis*

n/a

7.392,37

n/a

Mar/2019 – 4.345,35
Mar/2020 – 3.047,02

iii. Prazo máximo para exercício das URVs

n/a

n/a

iv. Prazo de restrição à transferência das ações

n/a

n/a

v. Preço médio ponderado de exercício

n/a

1,35

vi. Valor justo das URVs no último dia do exercício

n/a

n/a

i.Quantidade

n/a

n/a

ii. Prazo máximo para exercício das URVs

n/a

n/a

iii. Prazo de restrição à transferência das ações

n/a

n/a

iv. Preço médio ponderado de exercício

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

e. em relação às URVs exercíveis

v. Valor justo das URVs no último dia do exercício
social
vi. Valor justo do total das URVs no
último dia do exercício social
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13.7 Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais, elaborar tabela
com o seguinte conteúdo:
A Companhia não possui plano de opções de compra de ações. Em 2014, o Conselho de Administração aprovou a
criação de um Programa de Remuneração Variável que tem como uma de suas vertentes o Incentivo de Longo Prazo
(ILP). O efetivo pagamento do ILP não é feito em ações ou opções. Na realidade, a concessão é feita pela conversão
das metas em Unidades de Remuneração Variável (URVs). A URV é uma unidade de valor utilizada para a conversão
do resultado das metas atingidas pelo Diretor Estatutário no ILP. Os membros do Conselho de Administração não
fazem jus a essa remuneração.
Tendo em vista que o Programa de Remuneração Variável, a partir de 2017, não possuir mais componente baseado
em ações, as obrigações referentes às URVs ainda não pagas à época, foram mantidas conforme as regras de
pagamento do ILP vigentes à época da concessão.
Para maiores informações, vide item 13.5.

a. Exercício social 31.12.2020
a. Conselho de Administração a. Diretoria Estatutária
b. Nº de membros
c. Nº de membros remunerados

5,00

4,00

n/a

0,00

n/a

n/a

n/a

n/a

d. em relação às URVs exercidas
i. Número de URVs
ii. Preço médio ponderado de exercício

iii. Diferença entre o valor de exercício e o valor de
n/a
mercado das ações relativas às URVs
e. em relação às URVs entregues
i. Número de URVs
ii. Preço médio ponderado de aquisição
iii. Diferença entre o valor de
aquisição e o valor de
mercado das ações

b.

n/a

n/a

0,00

n/a

0,00

n/a

n/a

Exercício social 31.12.2019
a.
Conselho
Administração

b. Nº de membros
c. Nº de membros remunerados

de

a. Diretoria Estatutária

7,00

4,00

n/a

1,00

n/a

n/a

n/a

n/a

d. em relação às URVs exercidas
i. Número de URVs
ii. Preço médio ponderado de exercício

iii. Diferença entre o valor de exercício e o valor de
n/a
mercado das ações relativas às URVs
e. em relação às URVs entregues
i. Número de URVs
ii. Preço médio ponderado de aquisição

n/a

n/a

3.047,02

n/a

0,00
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iii. Diferença entre o valor de
aquisição e o valor de
mercado das ações

c.

n/a

n/a

Exercício social 31.12.2018
a.
Conselho
Administração

b. Nº de membros
c. Nº de membros remunerados

de

a. Diretoria Estatutária

7,00

3,67

n/a

1,00

n/a

n/a

n/a

n/a

d. em relação às URVs exercidas
i. Número de URVs
ii. Preço médio ponderado de exercício

iii. Diferença entre o valor de exercício e o valor de
n/a
mercado das ações relativas às URVs
e. em relação às URVs entregues
i. Número de URVs
ii. Preço médio ponderado de aquisição
iii. Diferença entre o valor de
aquisição e o valor de
mercado das ações

n/a

n/a

4.345,35

n/a

0

n/a

n/a
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13.8.1 Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens
13.5 a 13.7, tal como a explicação do método de precificação do valor das ações e das opções, indicando,
no mínimo:
a.

modelo de precificação

Valor médio da ação da Paranapanema (PMAM3) de janeiro a dezembro do ano anterior ao pagamento.
A partir do exercício de 2017, o Programa de Remuneração Variável deixou de possuir componente baseado em
ações, conforme descrito no item 13.4-a.
b.

dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das ações,
preço do exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a taxa de
juros livre de risco

O efetivo pagamento não é feito em ações ou opções. Na realidade, a concessão era feita pela conversão das metas
em Unidades de Remuneração Variável (URVs). A URV é uma unidade de valor utilizada para a conversão do
resultado das metas atingidas no Incentivo de Longo Prazo (ILP).
A apuração para concessão e pagamento era realizada em URVs, a qual tinha por base o valor médio da ação da
Companhia (PMAM3) do ano anterior à concessão e do pagamento.
A partir do exercício de 2017, o Programa de Remuneração Variável deixou de possuir componente baseado em
ações, conforme descrito no item 13.4-a.
c.

método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício antecipado

O Incentivo de Longo Prazo (ILP) utilizava um conceito de phantom shares, de forma que, ao final de cada exercício,
as metas atingidas no período de janeiro a dezembro eram convertidas em Unidades de Remuneração Variável
(URVs), baseado no desempenho, variação e valor das ações da Paranapanema (PMAM3).
A partir do exercício de 2017, o Programa de Remuneração Variável deixou de ser baseado em ações, conforme
descrito no item 13.4-a.
d.

forma de determinação da volatilidade esperada

A apuração para concessão e pagamento era realizada em Unidades de Remuneração Variável (URVs), a qual tinha
por base o valor médio da ação da Companhia (PMAM3) do ano anterior à concessão e do pagamento.
A partir do exercício de 2017, o Programa de Remuneração Variável deixou de possuir componente baseado em
ações, conforme descrito no item 13.4-a.
e.

se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo

Não aplicável.
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13.9
Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no brasil ou no exterior,
e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas,emitidos pelo emissor, seus controladores
diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão

As participações em ações, quotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por nossos administradores,
direta ou indiretamente, agrupados por órgão, na data de encerramento do último exercício social estão indicadas na
abaixo:
Órgão
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Diretoria Estatutária
Total

Valores Mobiliários emitidos pela
Companhia e Controladas
0
0
0
0

%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
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13.10 Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários, fornecer as seguintes informações em forma de tabela:
Órgão Valores Anuais – Realizado 2020

a.Conselho de
Administração

a. Conselho Fiscal

a. Diretoria Estatutária

b. Número de Membros

5,08

2,58

4,00

c. Número de Membros Remunerados

0,00

0,00

4,00

d. Nome do Plano

n/a

n/a

BrasilPrev
PMA Prev

e. Quantidade de Administradoresque
reúnem as condições para se

n/a

n/a

0,00

n/a

n/a

60 anos de idade + 10 anos
de contribuição + perda de
vínculo com a empresa ou
ser aposentado pela
Previdência Social + perda
de vínculo com a empresa

n/a

n/a

214.502,31

n/a

n/a

82.326,21

f. Condições para se aposentar
antecipadamente
g. Valor atualizado das contribuições
acumuladas no plano de previdência
até o encerramento do último
exercício social, descontada a parcela
relativa
a
contribuições
feitas
diretamentepelos administradores.

h. Valor total acumulado das
contribuições realizadas durante o
último exercício social, descontada a
parcela relativa a contribuições feitas
diretamentepelos administradores.
i. Se há possibilidade de resgate
antecipado e quais as condições

n/a

n/a

Sim, a qualquer
momento, de 60 em 60
dias, porém há a perda
proporcional da
contribuição realizada
pela Companhia
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13. Remuneração dos administradores / 13.11 - Remuneração máx, mín e média
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2020

31/12/2019

Conselho de Administração
31/12/2018

31/12/2020

31/12/2019

Conselho Fiscal

31/12/2018

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Nº de membros

4,00

4,00

3,67

5,00

6,75

7.00

3,00

2,67

3,25

Nº de membros
remunerados

4,00

4,00

3,67

5,00

6,75

6,00

3,00

2,67

3,25

2.142.514,98

1.241.814,70

7.489.627,78

427.558,50

468.310,80

470.084,40

185.112,00

185.112,00

178.977,60

Valor da menor
remuneração

965.117,71

1.116.844,56

1.269.577,40

427.558,50

468.310,80

416.197,20

185.112,00

185.112,00

178.977,60

Valor médio da
remuneração

1.419.838,77

1.611.290,18

3.191.094,13

464.097,30

408.055,25

370.190,03

187.543,49

179.006,52

176.530,04

Valor da maior
remuneração

Observação
Diretoria Estatutária
31/12/2020

1- Para o cálculo do valor da maior e menor remuneração, foram considerados apenas os membros que tiveram 12/12 avos completos no ano de 2020.
2 - 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 total de membros.

31/12/2019

1 - Para o cálculo do valor da maior e menor remuneração, foram considerados apenas os membros que tiveram 12/12 avos completos no ano de 2019.
2 - 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 total de membros.

31/12/2018

1- Para o cálculo do valor da maior e menor remuneração, foram considerados apenas os membros que tiveram 12/12 avos completos no ano de 2018.
2- 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 total de membros.

Conselho de Administração
31/12/2020

1 - Para o cálculo do valor da maior e menor remuneração, foram considerados apenas os membros que tiveram 12/12 avos completos no ano de 2020.
2 - 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 total de membros.

31/12/2019

1- Para o cálculo do valor da maior e menor remuneração, foram considerados apenas os membros que tiveram 12/12 avos completos no ano de 2019.
2 - 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 total de membros.

31/12/2018

1- Para o cálculo do valor da maior e menor remuneração, foram considerados apenas os membros que tiveram 12/12 avos completos no ano de 2018.
2 - 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 total de membros.
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Conselho Fiscal
31/12/2020

1- Para o cálculo do valor da maior e menor remuneração, foram considerados apenas os membros que tiveram 12/12 avos completos no ano de 2020.
2 - 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 total de membros.

31/12/2019

1- Para o cálculo do valor da maior e menor remuneração, foram considerados apenas os membros que tiveram 12/12 avos completos no ano de 2019.
2 - 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 total de membros.

31/12/2018

1- Para o cálculo do valor da maior e menor remuneração, foram considerados apenas os membros que tiveram 12/12 avos completos no ano de 2018.
2- 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 total de membros.
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13. Remuneração dos administradores / 13.12 - Mecanismos remuneração/indenização

13.12 Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem

mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso dedestituição do cargo ou
de aposentadoria, indicando quais as consequências financeiras para o emissor

Não há, previsto em contrato, mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria. Por liberalidade a Companhia poderá conceder aos Diretores, por um
período de 6 (seis) meses, a assistência médica e odontológica, bem como realizar o pagamento do Incentivo de Curto
Prazo (ICP) e do Incentivo de Longo Prazo (ILP), condicionado a cláusulas contratuais.
O atual valor do prêmio de seguro D&O é de R$92.132,04 (noventa e dois mil, cento e trinta e dois reais e quatro
centavos).
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13. Remuneração dos administradores / 13.13 - Percentual partes relacionadas na rem.

13.13 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração total de cada

órgão reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho de administração, da
diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou
indiretos, conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse assunto

Não aplicável, pois a Companhia não possui acionista controlador.
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13. Remuneração dos administradores / 13.14 - Remuneração - outras funções

13.14 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidosno resultado do
emissor como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do
conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam, como por
exemplo, comissões eserviços de consultoria ou assessoria prestados

Os membros do Conselho de Administração, Diretoria e do Conselho Fiscal da Companhia não recebem, e não
receberam, nos últimos três exercícios sociais, remuneração da Companhia, além da referente à função que ocupam.
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13. Remuneração dos administradores / 13.15 - Rem. reconhecida - controlador/controlada

13.15 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado de

controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor,
como remuneração de membros do conselhode administração, da diretoria estatutária ou do conselho
fiscal do emissor, agrupados por órgão, especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais
indivíduos

Os membros do Conselho de Administração, Diretoria e do Conselho Fiscal não recebem, e não receberam, nos
últimos três exercícios sociais, remuneração de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum
e de controladas do emissor.
A Companhia não possui acionista controlador.
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13. Remuneração dos administradores / 13.16 - Outras inf. relev. - Remuneração

13.16 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Nos termos do Ofício-Circular/CVM/SEP nº. 01/2021, a remuneração global proposta para 2021 não engloba os
encargos sociais que sejam ônus do empregador. Para o ano de 2021, estima-se que o valor total dos encargos sociais
de ônus do empregador, considerando a remuneração global proposta para 2021, é de R$1.737.145,00 (um milhão,
setecentos e trinta e sete mil e cento e quarenta e cinco reais), sendo R$97.603,00 (noventa e sete mil e seiscentos e
três reais) referente à remuneração fixa do Conselho Fiscal, R$406.106,00 (quatrocentos e seis mil e cento e seis
reais) referente à remuneração fixa do Conselho de Administração, R$631.860,00 (seiscentos e trinta e um mil e
oitocentos e sessenta reais) referente à remuneração fixa da Diretoria Estatutária e R$ 601.576 (seiscentos e um mil
e quinhentos e setenta e seis reais) referente à remuneração variável da Diretoria Estatutária.
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14. Recursos humanos / 14.1 - Descrição dos recursos humanos

a.
Número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização
geográfica)

UNIDADE SANTO
ANDRÉ
PERÍODO BASE

31.12.201
8

31.12.201
9

31.12.202
0

OPERACIONAL

817

671

574

ADMINISTRATI
VO

206

165

153

TOTAL

1.023

836

727

UNIDADE SERRA
PERÍODO BASE

31.12.201
8

31.12.201
9

31.12.202
0

OPERACIONAL

90

81

77

ADMINISTRATI
VO

2

2

2

TOTAL

92

83

79

UNIDADE DIAS
D'ÁVILA
PERÍODO BASE

31.12.201
8

31.12.201
9

31.12.202
0

OPERACIONAL

956

1.029

990

ADMINISTRATI
VO

87

79

51

TOTAL

1.043

1.108

1.041

TOTAL GERAL

2.158

2.027

1.847

b.
Número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e
por localização geográfica)
TERCEIROS FIXOS DEZEMBRO/2020
LIMPEZA E
CONSERVA
ÇÃO

MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL

OUTRO
S

TOTAL

13

36

13

9

88

4

4

4

0

0

12

DIAS
D’ÁVILA

26

24

15

121

5

191

TOTAL

47

41

55

134

14

291

UNIDADE

RESTAURANTE

SANTO
ANDRÉ

17

SERRA

SEGURANÇA
PATRIMONIAL

TERCEIROS FIXOS DEZEMBRO/2019

PÁGINA: 206 de 266

Formulário de Referência - 2021 - PARANAPANEMA S.A.

Versão : 6

14. Recursos humanos / 14.1 - Descrição dos recursos humanos

UNIDADE

RESTAURANTE

SEGURANÇA
PATRIMONIAL

LIMPEZA E
CONSERVAÇÃ

MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL

OUTROS

TOTAL

O

SANTO
ANDRÉ

27

31

29

0

0

87

SERRA

3

4

4

0

0

11

DIAS
D’ÁVILA

26

39

37

205

4

311

TOTAL

56

74

70

205

4

409

LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO

MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL

OUTROS

TOTAL

TERCEIROS FIXOS DEZEMBRO/2018

c.

SEGURANÇA
PATRIMONIAL

UNIDADE

RESTAURANTE

SANTO
ANDRÉ

31

27

30

0

0

88

SERRA

4

8

4

0

0

16

DIAS
D’ÁVILA

23

39

34

213

4

313

TOTAL

58

74

68

213

4

417

Índice de rotatividade
ÍNDICE DE ROTATIVIDADE
UNIDADE

d.

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

SANTO
ANDRÉ

15,9

15,6

15,8

SERRA

12,3

7,1

3,7

DIAS
D'ÁVILA

7,7

14,4

11,8

TOTAL

11,8

14,6

13,1

Exposição do emissor a passivos e contingências trabalhistas

Em relação à provisão para contingências trabalhistas, trata-se de processos em trâmite na Justiça do Trabalho que,
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14. Recursos humanos / 14.1 - Descrição dos recursos humanos

individualmente não são relevantes para os nossos negócios. Em 31 de dezembro de 2020, as contingências conexas
ou repetitivas trabalhistas estão divididas pelos fatos e/ou causa jurídica envolvidas nos processos, quais sejam:
Fato e/ou causa jurídica

Responsabilidade
subsidiária,
horas
extras,
adicional
de
periculosidade/insalubridade, reintegração, indenização por danos morais e
materiais e pensão mensal decorrentes de acidente do trabalho ou doença
ocupacional, diferenças salariais decorrentes de promoções por antiguidade
e merecimento.

a) Valores envolvidos

De outra feita, não é possível determinar o exato valor envolvido nas
contingências, tendo em vista que tais valores também se encontram sub
judice.

b) Valor provisionado
(se for o caso)

R$ 175.992.019,34 (31/12/2020)

c)
Prática
da
Companhia ou de sua
controlada que causou
tal contingência

Entendimento diverso dado pela Companhia, empregados e sindicatos aos
dispositivos legais, instrumentos normativos e fatos relacionados aos objetos
mencionados acima.
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14. Recursos humanos / 14.2 - Alterações relevantes-Rec. humanos

Em 2020, em função das condições macroeconômicas do país e do cenário de pandemia do novo coronavírus,
impactando diretamente no mercado interno e externo, a Companhia adequou seu quadro de pessoal em
conformidade com suas operações e a demanda do mercado.
Em 2019, a Companhia redimensionou seu quadro de pessoal para atender a demanda do mercado, trazendo um
aumento no turnover motivado pela contratação, redução e substituição de posições.
Em 2018, a Companhia fez a reposição da cota de aprendizes que tiveram o contrato encerrado em dezembro de
2017. Foram efetuadas adequações no quadro operacional afim de atender a previsão de demanda do mercado.
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14. Recursos humanos / 14.3 - Política remuneração dos empregados

a. Política de salários e remuneração variável
A Companhia possui a Política de Remuneração e Benefícios, que estabelece um plano alinhado com as práticas de
mercado, buscando atrair, reter, engajar e desenvolver os colaboradores, estimulando o espírito de equipe e o
resultado de alta performance. A estrutura de cargos e salários abrange todos os níveis, desde os operacionais,
administrativos até os executivos da Companhia.
Objetivo
•
•
•
•

dispor de uma estrutura de cargos adequada ao negócio da Companhia, onde cada cargo tenha seu valor agregado
claramente definido.
estabelecer critérios claros para movimentação e evolução dos empregados na estrutura de cargos, carreira e
salários.
manter e melhorar a capacidade da Companhia em contratar, reter e desenvolver pessoas.
estimular continuamente a motivação, incentivar o desempenho e o comprometimento com objetivos e resultados.

Posicionamento de Mercado
Como definição de política de remuneração visando competitividade com o mercado, foi adotado a Mediana de
Mercado.
Admissão
Salário de Admissão deverá ser preferencialmente no início das faixas salariais previstas para o cargo ou o piso da
categoria profissional.
Progressão Vertical - Promoção
É a alteração de cargo para outro de maior complexidade e responsabilidade operacional, técnica, administrativa ou
de gestão, com padrão salarial correspondente ao novo posicionamento funcional.
A promoção depende de prévia aprovação da área competente, disponibilidade orçamentária e de vaga.
O colaborador deverá preencher os requisitos necessários da vaga (experiência, escolaridade, habilidades).
O colaborador com potencial e indicado para promoção em cargo de coordenação, liderança e executivo, é
encaminhado para área de Desenvolvimento para avaliação.
Progressão Horizontal - Ajuste por mérito
Consiste na evolução salarial sem alteração funcional, por aumento salarial concedido, dentro das faixas salariais do
cargo, em razão de mérito apurado por desempenho.
O reenquadramento salarial ou progressão horizontal depende de prévia aprovação da alçada competente e
disponibilidade orçamentária
Disposições Gerais
A estratégia de remuneração levará em conta o desempenho econômico e financeiro coletivo da Companhia e suas
perspectivas de crescimento, as práticas e as condições do mercado, o desempenho individual e o equilíbrio interno.
A Companhia adotará o sistema de avaliação de cargos por pontos, sendo certo que as tabelas salariais, avaliações
/ pontuações dos cargos e definições das faixas de remuneração deverão ser elaboradas e revisadas pela Companhia
através de ferramentas de pesquisa e metodologia próprias ou, se necessário, com apoio de especialistas externos.
A definição das faixas salariais deverá ter referência com um mercado de comparação, formado por empresas do
mercado industrial que disputam a mão de obra com a Paranapanema, posicionando o salário-base e a remuneração
total na mediana de mercado, levando em consideração as diferenças regionais de cada Unidade da Companhia.
Periodicamente, a Companhia deverá revisar suas faixas salariais, com base em pesquisas que apontem a situação
de seu mercado de comparação.
Os colaboradores regidos pela CLT deverão seguir as Convenções Coletivas de Trabalho - CCT´s anuais, firmadas
junto aos Sindicatos que os representam junto à Paranapanema, exceto com relação ao ajuste anual dos Diretores
Não-Estatutários (sob o regime da Conslidação das Leis Trabalho), que deve seguir a Política de Remuneração da
Diretoria Executiva.
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14. Recursos humanos / 14.3 - Política remuneração dos empregados

Remuneração Variável
A Companhia pratica em todas as unidades o Programa de Participação nos Lucros e Resultados, conhecido como PLR,
que abrange todos os empregados em todos os níveis, de acordo com a base sindical. Este programa tem como
objetivo propiciar maior integração entre a Companhia e dos Empregados, pelo compartilhamento de metas e objetivos
empresariais, incentivando a produtividade e permitindo a participação econômica dos empregados nos resultados
obtidos pela Companhia.
Anualmente é instituída uma Comissão formada pelos Empregados e Sindicato da Categoria, que discutem as metas
a serem estabelecidas, assim como analisam os valores propostos. Ao final do processo de negociação é realizado um
Acordo Coletivo, assinado pela Comissão dos Empregados e Sindicato em conjunto com a Companhia. Caso não
ocorra um entendimento/acordo entre as partes poderá ocorrer um processo de mediação.
O programa de metas é acompanhado pela Comissão e Sindicato. Normalmente é realizada uma antecipação da 1ª
parcela em julho de cada ano, e a 2ª parcela no primeiro trimestre do ano subsequente, quando do fechamento e
apuração das metas estabelecidas no Programa.
Os ocupantes dos cargos de Diretor, Gerente e Gestor são elegíveis ao Programa de Remuneração Variável,
contemplando o Incentivo de Curto Prazo (ICP) e o Incentivo de Longo Prazo (ILP), através da definição e apuração
das Metas aprovadas pelo Conselho de Administração.

b. Política de benefícios
Por liberalidade, a Companhia concede um pacote de benefícios aos seus empregados, em todas as unidades,
respeitando-se a região ou legislação/acordo coletivos em vigor.
A diferenciação e/ou aplicabilidade dos benefícios e seus respectivos níveis de serviço terão como base o nível
hierárquico, sempre respeitando os princípios da equidade de benefícios para cargos do mesmo nível hierárquico, e
os casos específicos determinados por lei.
Os principais benefícios são:
•
•
•
•
•

Assistência Médica e Odontológica
Previdência Privada
Restaurante Interno em todas as unidades
Transporte Fretado, Vale Transporte ou Estacionamento
Seguro de Vida em Grupo

c. Características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não-administradores,
identificando:
I.
II.
III.
IV.
V.

grupos de beneficiários
condições para exercício
preços de exercício
prazos de exercício
quantidade de ações comprometidas pelo plano

A partir do exercício de 2017, o Programa de Remuneração Variável deixou de ter componentes baseados no preço
das ações de emissão da Companhia (phantom shares). Desde então, o ILP, se aplicável, é apurado com base nas
metas atingidas e diferido em 2 anos, através de múltiplos de salário.
No execício de 2020, foram finalizadas as obrigações de pagamento com relação as phantom shares concedidas no
ano de 2016, ano em que este programa foi encerrado.
As demais informações sobre as características do plano de remuneração baseado em ações já foram prestadas
por meio do item 13.4
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14. Recursos humanos / 14.4 - Relações emissor / sindicatos

Reconhecemos a sindicalização como um exercício democrático, não admitindo qualquer tipo de discriminação aos
empregados ligados a sindicatos. Em algumas situações, os Sindicatos e a Companhia não estão em acordo, porém
a concordância é buscada, através de diálogo, em um clima de respeito e dignidade.
Ao longo do ano são realizadas negociações com o Sindicato, tais como: Acordos de Turnos de Trabalho, Programa
de Participação nos Lucros e Resultados, Campanha Salarial, etc., visando um entendimento entre capital x trabalho,
num clima de respeito entre as partes, buscando um objetivo comum para fechamento de acordos.
Em 2019 e 2020, não houve paralisação nas unidades industriais da Companhia.
Em novembro/2018 e dezembro/2018, houve uma paralisação de 07 dias (28/11 a 04/12) na Unidade de Utinga, devido
impasse na negociação de data-base.
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14. Recursos humanos / 14.5 - Outras informações relevantes - Recursos humanos

Todas as informações relevantes foram fornecidas nos itens anteriores.
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,003

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: 10/10/2014

1.441

0,003

0

0,000

1.441

Brasileira-SP

Não

Não

19/08/2021

0

0,000

2.477.074

BONSUCEX HOLDING S.A.
52.839.420/0001-60

2.477.074

5,707

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

5,707

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

BRASILEIRA-RJ

Não

Não

19/08/2021

7.022.106

16,178

0

0,000

7.022.106

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

16,178

CARGILL FINANCIAL SERVICES INTERNAT, INC
20.622.400/0001-46

ESTADOS UNIDOS

Não

Não

19/08/2021

3.798.867

8,752

0

0,000

3.798.867

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

8,752
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

EWZ BRASIL FIA
35.871.431/0001-08

Brasileira-SP

Não

Não

19/08/2021

1.250.000

2,879

0

0,000

1.250.000

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

2,879

EWZ INVESTMENTS LLC - SOCOPA SOC CORRETORA PAULISTA S.A.
10.765.904/0001-61

EUA

Não

Não

19/08/2021

2.622.600

6,042

0

0,000

2.622.600

Não

Não

19/08/2021

0

0,000

2.488.687

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

6,042

GLENCORE INTERNATIONAL INVESTIMENTS LTD.
SUIÇA

2.488.687

5,733

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

5,733
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

JOÃO JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO
300.692.158-55

BRASILEIRA-SP

Não

Não

19/08/2021

40.000

0,092

0

0,000

40.000

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,092

MINERACAO BURITIRAMA S.A.
27.121.672/0001-01

BRASILEIRA-SP

Não

Não

19/08/2021

5.895.505

13,582

0

0,000

5.895.505

13,582

0

0,000

17.607.569

40,572

Não

Não

19/08/2021

0

0,000

200.000

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

17.607.569

40,572

Silvio Tini de Araujo
064.065.488-68

200.000

0,460

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,460
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

43.403.849

100,000

TOTAL

43.403.849

100,000

0

0,000
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15. Controle e grupo econômico / 15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

20/08/2021

Quantidade acionistas pessoa física

18.545

Quantidade acionistas pessoa jurídica

201

Quantidade investidores institucionais

26

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias

43.403.849

99,997%

Quantidade preferenciais

0

0,000%

Total

43.403.849

99,997%
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Mineração Buritirama S.A.
13,582% e grupo econômico / 15.4 - Organograma
15. Controle
João José Oliveira de Araújo
0,092%

Grupo
Buritipar

13,674%

Caixa
Econômica
Federal

16,178%

Cargill
Financial
Services
Internat. Inc

8,752%

Bonsucex Holding S.A.
5,707%
dos
acionistas
Silvio Tini de Araújo
0,460%

Bonsucex

6,167%

P ARANAPANEMA S . A .
(Santo André, SP - Sede Fiscal)
CNPJ 60.398.369/0001-26

e do grupo

EWZ Brasil FIA
2,879%
econômico
EWZ Investments LLC - SOCOPA SOC
Corretora Paulista S.A.
6,042%

Glencore
International
Investments
Ltd.

EWZ

5,733%

8,921%

40,575%

Others
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15. Controle e grupo econômico / 15.5 - Acordo de Acionistas

Não possuímos Acordo de Acionistas.
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15. Controle e grupo econômico / 15.6 - Alterações rel. particip. - controle e Adm

Não aplicável, pois temos controle pulverizado, não havendo, portanto, grupo de controle. Não se verificou qualquer
alteração significativa nas participações dos administradores da nossa Companhia até a data de apresentação deste
Formulário de Referência.
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15. Controle e grupo econômico / 15.7 - Principais operações societárias

Nos últimos três exercícios sociais, e até a data de apresentação deste Formulário de Referência, não houve operações
societárias.
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15. Controle e grupo econômico / 15.8 - Outras informações relevantes - Controle e grupo
econômico
Os acionistas Bonsucex Holding S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o n° 52.839.420/0001-60 e o Sr. Silvio Tini de Araújo, inscrito no CPF/ME
sob o n° 064.065.488-68, constituem um grupo de interesse que age conjuntamente, e a participação deve ser lida de forma
consolidada.
Da mesma forma, os acionistas Mineração Buritirama S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o n° 27.121.672/0001-01, e o Sr. João José Oliveira
de Araújo, inscrito no CPF/ME sob o n° 300.692.158-55, também constituem um grupo de interesse que age conjuntamente, e a
participação deve ser lida de forma consolidada.
Por fim, os acionistas EWZ Brasil FIA, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 35.871.431/0001-08 e EWZ Investments LLC - SOCOPA SOC
Corretora Paulista S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.765.904/0001-61, também constituem um grupo de interesse que age
conjuntamente, e a participação deve ser lida de forma consolidada.
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16. Transações partes relacionadas / 16.1 - Regras, políticas e práticas - Part. Rel.
Possuímos uma Política de Transações entre Partes Relacionadas e Conflito de Interesse, cuja última
revisão foi aprovada pelo Conselho de Administração em 27/06/2019, a qual está disponível para consulta
em nosso website http://ri.paranapanema.com.br.
As transações da Companhia com partes relacionadas, quando realizadas, seguem um procedimento a
assegurar condições estritamente comutativas, observando-se preços e condições usuais de mercado, de
modo que não geram qualquer benefício indevido às suas contrapartes ou prejuízos à Companhia.
Conforme o nosso Estatuto Social, nos termos artigo 13, alínea “q”, compete ao Conselho de
Administração autorizar a celebração ou modificação de quaisquer transações com partes relacionadas,
verbais ou escritas, pela Companhia, levando-se em consideração as instruções da Comissão de Valores
Mobiliários e legislação em vigor, conforme alterados, quando o respectivo valor ultrapassar montante
que o Conselho de Administração previamente definir. Dessa forma, a Política de Transações entre Partes
Relacionadas e Conflito de Interesse estabelece o seguinte processo para a celebração de uma transação
entre a Companhia e uma parte relacionada:
• A Diretoria Executiva efetua a análise e aprovação prévia de todas as transações da Companhia com
Partes Relacionadas.
• A Diretoria Executiva terá alçada de aprovação exclusiva dentro dos seguintes limites, observadas
em transações individuais ou correlatas verificadas dentro do período de 12 (doze) meses:
a) Até USD$50,000,000.00 (cinquenta milhões de dólares americanos) para operações financeiras
ativas e passivas, com determinada Parte Relacionada.
b) Até USD$50,000,000.00 (cinquenta milhões de dólares americanos) para operações
envolvendo matéria prima ou metal, produtos ou coprodutos, incluindo transações no mercado
de curto prazo (spot), com determinada Parte Relacionada.
c) Até USD$1,000,000.00 (um milhão de dólares americanos) para qualquer outra modalidade de
contratação de serviços ou aquisições, compra ou venda com determinada Parte Relacionada.
d) Transações entre a Companhia e suas controladas.
e) Transações entre controladas da Companhia.
f) Remuneração dos administradores, cujos valores estejam aderentes com aqueles aprovados
em Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração.
• A Diretoria Executiva deverá, mensalmente, reportar ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de
Administração todas as Transações entre Partes Relacionadas do período que forem executadas
dentro de sua alçada de aprovação exclusiva.
• As transações entre partes relacionadas que superarem os valores descritos acima deverão ser
aprovadas previamente pelo Conselho de Administração.
• As Transações entre Partes Relacionadas que forem submetidas para aprovação do Conselho de
Administração serão acompanhadas de recomendação do Comitê de Auditoria, que deverá analisar
o processo previamente.
Além dos termos da Política de Transações entre Partes Relacionadas e Conflito de Interesse, o processo
de tomada de decisões para a realização de operações com partes relacionadas seguirá os termos da Lei
das Sociedades por Ações, que determina que o acionista ou o administrador, conforme o caso, nas
assembleias gerais ou nas reuniões da administração, abstenha-se de votar nas deliberações relativas: (i)
ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social; (ii) à aprovação de
suas contas como administrador; e (iii) a quaisquer matérias que possam beneficiá-lo de modo particular.
Adicionalmente, de acordo com o disposto na Lei das Sociedades por Ações e com as práticas adotadas
pela nossa Companhia, nossos administradores se abstêm de intervir em qualquer matéria em que
tenham interesse conflitante com o da Companhia.
Divulgamos também, além das informações previstas na legislação e das notas explicativas das
informações financeiras, que deverão, obrigatoriamente, incluir uma nota sobre transações com partes
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16. Transações partes relacionadas / 16.1 - Regras, políticas e práticas - Part. Rel.
relacionadas, contendo as divulgações previstas nas regras contábeis aplicáveis, todas as transações com
partes relacionadas realizadas pela Companhia, na forma da Instrução CVM nº. 480/2009. Caso o critério
de materialidade estabelecidos em referida instrução não seja atingido, a Companhia divulga, de forma
acumulada no mês, todas as transações entre partes relacionadas que forem verificadas.
Essas informações divulgadas deverão discriminar o objeto do contrato, o prazo, o valor, as condições de
rescisão ou de término e a eventual influência do contrato sobre a Administração ou a condução dos
nossos negócios.
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16. Transações partes relacionadas / 16.2 - Transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido

Saldo existente

Montante

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Glencore International Investiments Ltd

31/12/2017

0,00

R$ 87.780.690,41

-

Indeterminado

SIM

0,000000

Relação com o emissor

Acionista

Objeto contrato

Venda da produção de Lama Anódica

Garantia e seguros

Seguro de Transporte

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

-

Posição contratual do emissor

Credor

R$ 66.856,44

total

Indeterminado

NÃO

0,000000

R$ 0,00

Indeterminado

Indeterminado

NÃO

0,000000

Especificar
CDPC - Centor de Distribuição de Produtos de
Cobre Ltda.

31/12/2020

0,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Venda de produtos de cobre

Garantia e seguros

Seguro de transporte

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
CDPC Centro de Distribuição de Produtos de
Cobre Ltda.

31/12/2020

0,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Compra de mercadorias

Garantia e seguros

Seguro de transporte

Rescisão ou extinção
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16. Transações partes relacionadas / 16.2 - Transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido

Saldo existente

Montante

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

0,00

R$ 26.079,76

-

Indeterminado

NÃO

0,000000

R$ 52.020.471,27

-

Indeterminado

NÃO

0,000000

N/A

Não é possível aferir

4 anos

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
CDPC Centro de Distribuição de Produtos de
Cobre Ltda.

31/12/2019

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Compra de mercadorias

Garantia e seguros

Seguro de transporte

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
CDPC Centro de Distribuição de Produtos de
Cobre Ltda.

31/12/2018

0,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Compra de mercadorias

Garantia e seguros

Seguro de transporte

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
CDPC Centro de Distribuição de Produtos de
Cobre Ltda.

02/01/2015

0,00
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16. Transações partes relacionadas / 16.2 - Transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido

Saldo existente

Montante

Duração

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Contrato para rateio proporcional de todos os curso, gastos, despesas, encargos e tributos entre as Partes.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

Denúncia mediante aviso prévio de 90 dias.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

N/A

CDPC Centro de Distribuição de Produtos de
Cobre Ltda.

31/12/2020

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Gestão de Recursos e de caixa, e de gestão de recebíveis e de contas a pagar, incluindo atividades como cobrança, recebimento e pagamento de
títulos em geral, alocação de recursos e investimentos, entre outras atividades correlatas.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

Denúncia mediante aviso prévio de 01 dia útil

11.373.915,73

N/A

Não é possível aferir

30/09/2017

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

N/A

Paraibúna Agrapecuária Ltda.

31/12/2018

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Outros valores

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

Não há.

0,00

R$ 206.111,27

Não é possível aferir

Indeterminado

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
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16. Transações partes relacionadas / 16.2 - Transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Posição contratual do emissor

Credor

Montante envolvido

Saldo existente

Montante

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

0,00

R$ 3.144.216,99

total

Indeterminado

NÃO

0,000000

R$ 70.904.749,80

-

Indeterminado

NÃO

0,000000

R$ 70.904.749,80

Total

Indeterminado

NÃO

0,000000

Especificar
Glencore International Investiments Ltd

31/12/2019

Relação com o emissor

Acionista

Objeto contrato

Venda de produtos de cobre

Garantia e seguros

Seguro de transporte

Rescisão ou extinção

Não há.

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Glencore International Investiments Ltd

31/12/2019

0,00

Relação com o emissor

Acionista

Objeto contrato

Compra de mercadorias

Garantia e seguros

Seguro de transportes

Rescisão ou extinção

-

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Glencore International Investiments Ltd

31/12/2019

0,00

Relação com o emissor

Acionista

Objeto contrato

Compra de mercadorias
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16. Transações partes relacionadas / 16.2 - Transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido

Garantia e seguros

Seguro de transporte

Rescisão ou extinção

-

Saldo existente

Montante

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

R$ 306.048.000,00

Total

Prazo de 5 anos com
renovação anual

SIM

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Caixa Econômica Federal

22/09/2017

200.000.000,00

3,497330

Relação com o emissor

Acionista

Objeto contrato

Aditamento de ACC (Adiantamento de Contrato de Câmbio)

Garantia e seguros

(i) hipoteca de primeiro grau sobre o imóvel da planta industrial da Companhia localizada em Dias D¶Avila/BA; (ii) penhor de primeiro grau sobre
parte dos bens operacionais não onerados do ativo não-circulante da Companhia localizados em Dias D´Ávila/BA, Santo André/SP e Serra/ES; (iii)
cessão fiduciária de direitos da Companhia representativos de eventual sobejo oriundo de qualquer excussão de bens atualmente hipotecados e/ou
alienados fiduciariamente a outros credores da Companhia que não participam da reestruturação; e (iv) penhor de primeiro grau, sob condição
suspensiva, sobre equipamento

Rescisão ou extinção

Condições de rescisão e extinção comuns a esse tipo de transação, como (i) não pagamento de qualquer obrigação pecuniária; (ii) não
cumprimento de qualquer obrigação não pecuniária; (iii) transformação, cisão, incorporação ou qualquer outra reorganização societária da
Companhia ou de suas controladas; etc.

Natureza e razão para a operação

Financiamento a exportação / Reestruturação da dívida

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
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a.

identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses

Em relação ao conjunto de transações mencionadas no quadro 16.2 deste Formulário de Referência e conforme as regras,
políticas e práticas indicadas no quadro 16.1 também deste Formulário de Referência, além das orientações previstas na
legislação societária e nas normas regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão,
inclusive com relação às práticas de governança previstas no Regulamento do Novo Mercado, adotamos um Código de
Ética, que contém regras a respeito de conflitos de interesses e também uma Política de Transações entre Partes
Relacionadas e Conflito de Interesse, aprovada pelo Conselho de Administração.
O Código de Ética é compartilhado com todos os colaboradores, por meio de cartilha impressa e entregue no ato da
admissão, e está disponível para consulta no website da Companhia, indicado abaixo. No material, estão elencadas as
regras de identificação e administração de conflitos de interesses, amplamente divulgados nos meios de Comunicação
Interna da nossa Companhia, a exemplo de comunicado digital, intranet e quadros de aviso.
Além disso, treinamentos periódicos são realizados pelos colaboradores e executivos da Companhia.
A Política de Transações entre Partes Relacionadas e Conflito de Interesse esclarece o conceito de conflito de interesse e
estabelece as medidas que devem ser tomadas em caso de situações que envolvam conflitos de interesses. Referida
política está disponível no website da Companhia: http://ri.paranapanema.com.br.
Todas as informações devem ser observadas não só pelos nossos colaboradores, mas também pelos membros do
Conselho de Administração e seus Comitês de Assessoramento, Diretoria, pelos membros do Conselho Fiscal, bem como
pelas empresas controladas.
Violações aos dispositivos constantes no Código de Ética e nas políticas vigentes, normas e orientações disciplinares da
nossa Companhia sujeitam os infratores a penalidades disciplinares, que incluem advertência, suspensão e demissão.
Qualquer ato que não estiver de acordo com o nosso Código de Ética, assim como qualquer informação ou situação que
possa nos prejudicar ou algum de nossos públicos, deve ser reportado à Linha Ética, canal que disponibilizamos por meio
do nosso website.
A Linha Ética Paranapanema é coordenada pela Deloitte, uma consultoria independente, assegurando a confidencialidade
de suas informações. Todos os relatos dirigidos à Linha Ética são tratados de forma confidencial, de modo a preservar a
identidade da pessoa que o utilizar.
Matérias relevantes, estratégicas e de interesse para as operações e futuro da nossa Companhia são submetidas aos
órgãos de gestão, em reuniões de Diretoria, Comitês, de Conselho Fiscal e de Administração, incluindo aquelas com partes
relacionadas, conforme competência descrita pelo Estatuto Social em vigor e respectivos Regimentos Internos.
Assim, as nossas operações, especialmente aquelas que se derem com partes relacionadas, são devidamente submetidas
aos Órgãos de Governança responsáveis pela matéria, conforme alçadas de aprovação e reporte vigentes.
Havendo indícios de conflito de interesse entre as matérias sob análise e algum membro dos órgãos deliberativos, o
respectivo membro deve abster-se de votar, ficando a decisão cabível aos demais membros que não possuem qualquer
relação com a matéria em exame. Em qualquer situação, o membro conflitado não receberá documentos com
informações de outros concorrentes participantes do processo, ou informações estratégicas, podendo a Companhia
restringir as informações transmitidas à pessoa conflitada.
A ausência de manifestação voluntária de algum membro dos órgãos deliberativos poderá ser considerada uma violação
a Política de Transações entre Partes Relacionadas e Conflito de Interesse e aos seus deveres fiduciários, conforme o
caso, passível de aplicação de medida disciplinar a ser avaliada pela instância competente.
Em caso de acionistas em situação de conflito de interesse, deverá ser observado o artigo 115 da Lei de Sociedade por
Ações, cuja observância será requerida pela Companhia na Assembleia Geral, bem como nos materiais relacionados.
Eventuais alegações de Conflito de Interesse para estes casos poderão ser informadas à Companhia por meio de seus
canais de comunicação, e processados nos termos da legislação pertinente.
b.

demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento compensatório adequado

Adotamos uma Política de Transações entre Partes Relacionadas e Conflito de Interesse, aprovada pelo Conselho de
Administração, que visa estabelecer o direcionamento estratégico e regras que garantam que todas as decisões,
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especialmente aquelas envolvendo Partes Relacionadas e outras situações com potencial conflito de interesse, estejam
alinhadas com os interesses da nossa Companhia, nossos acionistas, investidores e outras partes interessadas.
As nossas operações e negócios com partes relacionadas são realizadas em caráter estritamente comutativo e seguem
os padrões e condições de mercado, sendo amparadas pelas devidas avaliações prévias de suas condições e de nosso
estrito interesse em sua realização.
A Política de Transações entre Partes Relacionadas e Conflito de Interesse estabelece as informações mínimas que
deverão constar no material a ser submetido aos órgãos de deliberação da Companhia para sua análise e aprovação, a
fim de comprovar que as condições negociais das possíveis transações com partes relacionadas seguem condições de
mercado, com prestação e contraprestação equilibradas, se as condições negociadas são semelhantes àquelas entre
partes não relacionadas e se há benefício auferido pela Companhia e a proteção de seus interesses.
As principais transações mantidas entre a nossa Companhia controladora e empresas controladas (compras,
industrialização ou venda de produtos ou matérias primas) consideram o conjunto das empresas como um todo e os
aspectos operacionais específicos em que se realizam essas transações, que podem ser financeiras e/ ou operacionais,
observadas as condições comutativas de mercado, razão pela qual, não há cláusulas de pagamento compensatório. As
transações com nossas partes relacionadas não geram quaisquer benefícios ou prejuízos indevidos às sociedades
envolvidas.
Além disso, a Política de Transações entre Partes Relacionadas e Conflito de Interesse estabelece as alçadas de aprovação
e reporte para as transações entre a Companhia e partes relacionadas, assim como procedimentos específicos paras as
operações que envolvam partes relacionadas.
Todas as transações entre partes relacionadas que envolvam a Companhia devem ser apreciadas em Reunião da Diretoria
Executiva e, a depender da alçada, devem ser submetidas à apreciação do Comitê de Auditoria para deliberação em
Reunião do Conselho de Administração. Independente da alçada de aprovação, todas as transações entre Partes
Relacionadas devem ser reportadas ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração, com informações suficientes
a comprovar a comutatividade das respectivas operações.
A fim de manter a transparência de seus negócios, a Companhia divulga ao mercado todas as transações realizadas com
partes relacionadas de forma cumulado ao término de cada mês, com exceção dos casos em que a Comissão de Valores
Mobiliários requer a divulgação em prazo inferior.
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com partes relacionadas
Todas as informações relevantes foram fornecidas nos itens anteriores.
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Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital

Valor do capital

Prazo de integralização

2.069.566.247,56

Quantidade total de ações

43.403.849

0

43.403.849

Outros títulos conversíveis em ações

Capital social por classe de ações
Classe de ação preferencial

Quantidade de ações Título
CONVERSÃO DE DEBÊNTURES

Tipo de capital

Condições para conversão
Total de Debêntures conversíveis: 360.003.818:
Em 02 de setembro de 2019, ocorreu a conversão de 46.185.616 debentures, ao Preço de Conversão de R$1,733333
(conforme definido na Escritura) e resultou na emissão de 1.567.383 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal da Companhia.
Total de Debêntures pendentes de conversão (após a conversão de 02 de setembro de 2019) 44.148.829
A conversão das Debentures poderá ocorrer a qualquer tempo, a critério dos debenturistas, observado o procedimento descrito
na Cláusula 5.6 do Instrumento Particular de Escritura da 7ª (Sétima) Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações, em
Duas Séries, da Espécie Quirografária, sem Garantia Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de
Colocação, da Paranapanema S.A., ao Preço de Conversão.

Capital Integralizado

04/09/2019

2.069.566.247,56

Tipo de capital

43.403.849

0

43.403.849

41.836.466

0

41.836.466

Capital Emitido

29/08/2019

2.023.380.631,56

Outros títulos conversíveis em ações

Capital social por classe de ações
Classe de ação preferencial

Quantidade de ações Título
CONVERSÃO DE DEBÊNTURES

29/08/2019

Quantidade de ações
preferenciais

Capital Emitido

04/09/2019

Tipo de capital

Quantidade de ações
ordinárias

Condições para conversão
Total de Debêntures conversíveis: 360.003.818:
Em 16 de agosto de 2019, ocorreu a conversão de 14.310.903 debentures, ao Preço de Conversão de R$1,733333 (conforme
definido na Escritura) e resultou na emissão de 485.664 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da
Companhia.
Total de Debêntures pendentes de conversão (após a conversão de 16 de agosto de 2019 ): 90.334.445
A conversão das Debentures poderá ocorrer a qualquer tempo, a critério dos debenturistas, observado o procedimento descrito
na Cláusula 5.6 do Instrumento Particular de Escritura da 7ª (Sétima) Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações, em
Duas Séries, da Espécie Quirografária, sem Garantia Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de
Colocação, da Paranapanema S.A., ao Preço de Conversão.

Capital Integralizado
2.023.380.631,56

41.836.466

0

41.836.466
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Capital Emitido

22/03/2018

1.990.707.732,56

n.a

Quantidade de ações Título

Total de Debêntures conversíveis: 360.003.818:
Em 06 de março de 2018, ocorreu a conversão de 5.956.455, ao Preço de Conversão de R$1,733333 (conforme definido na
Escritura) e resultou na emissão de 3.436.417 (três milhões, quatrocentas e trinta e seis mil e quatrocentas e dezessete) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia.
Total de Debêntures pendentes de conversão (após a conversão de 06 de março de 2018): 104.645.348
A conversão das Debentures poderá ocorrer a qualquer tempo, a critério dos debenturistas, observado o procedimento descrito
na Cláusula 5.6 do Instrumento Particular de Escritura da 7ª (Sétima) Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações, em
Duas Séries, da Espécie Quirografária, sem Garantia Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de
Colocação, da Paranapanema S.A., ao Preço de Conversão.

Capital Subscrito

22/03/2018

1.990.707.732,56

Tipo de capital

n.a

1.990.707.732,56

Tipo de capital

1.984.751.277,56

0

Classe de ação preferencial

Tipo de capital

692.370.186

0

692.370.186

688.933.769

0

688.933.769

Quantidade de ações Título

Condições para conversão

DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS

10/10/2017

692.370.186

Outros títulos conversíveis em ações

Capital social por classe de ações

Tipo de capital

0

Capital Emitido

10/10/2017

10/10/2017

692.370.186

Capital Integralizado

22/03/2018

Tipo de capital

692.370.186

Condições para conversão

DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS

Tipo de capital

0

Outros títulos conversíveis em ações

Capital social por classe de ações
Classe de ação preferencial

692.370.186

Total de Debêntures conversíveis - 360.003.818:
A Conversão ocorreu no período compreendido entre 22 de setembro de 2017 a 04 de outubro de 2017, ao Preço de
Conversão de R$1,733333 (conforme definido na Escritura) e resultou na emissão de 143.885.809 (cento e quarenta e três
milhões, oitocentas e oitenta e cinco mil e oitocentas e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da
Companhia.
A conversão das Debentures poderão ocorrer qualquer tempo, a critério dos debenturistas, observado o procedimento descrito
na Cláusula 5.6 do Instrumento Particular de Escritura da 7ª (Sétima) Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações, em
Duas Séries, da Espécie Quirografária, sem Garantia Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de
Colocação, da Paranapanema S.A., ao Preço de Conversão.

Capital Subscrito
1.984.751.277,56

0

688.933.769

0

688.933.769

688.933.769

0

688.933.769

Capital Integralizado
1.984.751.277,56
Capital Emitido
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13/09/2017
Tipo de capital
13/09/2017
Tipo de capital
13/09/2017
Tipo de capital
30/04/2010
Tipo de capital
30/04/2010
Tipo de capital
30/04/2010

1.735.349.256,56

Versão : 6

0

545.047.960

0

545.047.960

0

545.047.960

0

545.047.960

545.047.960

0

545.047.960

319.176.942

0

319.176.942

319.176.942

0

319.176.942

319.176.942

0

319.176.942

Capital Subscrito
1.735.349.256,56
Capital Integralizado
1.735.349.256,56
Capital Emitido
1.382.990.468,48
Capital Subscrito
1.382.990.468,48
Capital Integralizado
1.382.990.468,48
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17. Capital social / 17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

10/10/2017

Conselho de
Administração

Data emissão
10/10/2017

Valor total emissão
249,402,021.00

Tipo de
aumento
Subscrição
pública

Ordinárias
143,885,809

Preferênciais
0

Total ações
143,885,809

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão
0.00000000

1.73

Fator cotação
R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

A Conversão das Debêntures em ações ocorreu no período compreendido entre 22 de setembro de 2017 a 04 de outubro de 2017, ao Preço de Conversão de R$1,733333 (conforme definido na Escritura) e
resultou na emissão de 143.885.809 (cento e quarenta e três milhões, oitocentas e oitenta e cinco mil e oitocentas e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia. O Preço
de Conversão das Debêntures em Ações foi equivalente ao resultado da divisão do Preço por Ação (R$1,56), conforme definido em Reunião do Conselho de Administração realizada em 13/9/17, por 0,9, nos
termos das Cláusulas 5.6.4 e 5.6.5 da Escritura de Emissão das Debêntures.

Forma de integralização

Mediante a conversão de debêntures.

22/03/2018

Conselho de
Administração

22/03/2018

5,956,455.48

Subscrição
pública

3,436,417

0

3,436,417

0.00000000

1.73

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

A Conversão das Debêntures em ações ocorreu em 06 de março de 2018, ao Preço de Conversão de R$1,733333 (conforme definido na Escritura) e resultou na emissão de 3.436.417 (três milhões,
quatrocentas e trinta e seis mil e quatrocentas e dezessete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia. Dessa forma, o capital social da Companhia passou de
R$1.984.751.277,56 (um bilhão, novecentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e um mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), dividido em 688.933.769 (seiscentos e
oitenta e oito milhões, novecentas e trinta e três mil, setecentas e sessenta e nove) ações, para R$1.990.707.732,56 (um bilhão, novecentos e noventa milhões, setecentos e sete mil, setecentos e trinta e
doisreais e cinquenta e seis centavos), dividido em 692.370.186 (seiscentos
e noventa e dois milhões, trezentos e setenta mil e cento e oitenta e seis) ações, todas subscritas e integralizadas. (ATA RCA 22/03/2018)

Forma de integralização

Mediante a conversão de debêntures

27/06/2019

Conselho de
Administração

27/06/2019

18,361,996.00

Subscrição
pública

623,144

0

623,144

0.00000000

1.73

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O Preço por Ação foi fixado pelo Conselho de Administração da Companhia após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores profissionais, conforme definidos no
artigo 9º-A da Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada, realizado exclusivamente no Brasil, pelo Coordenador Líder, nos termos do Contrato de Colocação ³Procedimento de
Bookbuilding´ O Preço por Ação foi calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores
Profissionais por meio do Procedimento de Bookbuilding, considerando a cotação das ações de emissão da Companhia na B3.

Forma de integralização

Em dinheiro, à vista, na data de liquidação da Oferta Restrita.

29/08/2019

Conselho de
Administração

29/08/2019

14,310,903.00

Subscrição
pública

485,664

0

485,664

0.00000000

1.73

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

A Conversão das Debêntures em ações ocorreu no período compreendido entre 22 de setembro de 2017 a 04 de outubro de 2017, ao Preço de Conversão de R$1,733333 (conforme definido na Escritura) e
resultou na emissão de 143.885.809 (cento e quarenta e três milhões, oitocentas e oitenta e cinco mil e oitocentas e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia. O Preço
de Conversão das Debêntures em Ações foi equivalente ao resultado da divisão do Preço por Ação (R$1,56), conforme definido em Reunião do Conselho de Administração realizada em 13/9/17, por 0,9, nos
termos das Cláusulas 5.6.4 e 5.6.5 da Escritura de Emissão das Debêntures.

Forma de integralização

Mediante a conversão de debêntures.

04/09/2019

Conselho de
Administração

Critério para determinação do
preço de emissão

04/09/2019

46,185,616.00

Subscrição
pública

1,567,383

0

1,567,383

0.00000000

1.73

R$ por Unidade

A Conversão das Debêntures em ações ocorreu no período compreendido entre 22 de setembro de 2017 a 04 de outubro de 2017, ao Preço de Conversão de R$1,733333 (conforme definido na Escritura) e
resultou na emissão de 143.885.809 (cento e quarenta e três milhões, oitocentas e oitenta e cinco mil e oitocentas e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia. O Preço
de Conversão das Debêntures em Ações foi equivalente ao resultado da divisão do Preço por Ação (R$1,56), conforme definido em Reunião do Conselho de Administração realizada em 13/9/17, por 0,9, nos
termos das Cláusulas 5.6.4 e 5.6.5 da Escritura de Emissão das Debêntures.

PÁGINA: 237 de 266

Formulário de Referência - 2021 - PARANAPANEMA S.A.

Versão : 6

17. Capital social / 17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

Forma de integralização

Data emissão

Valor total emissão

Tipo de
aumento

Ordinárias

Preferênciais

Total ações

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão

Fator cotação

Mediante a conversão de debêntures.
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17. Capital social / 17.3 - Desdobramento, grupamento e bonificação
Quantidade de ações antes da aprovação
Data
aprovação

Quantidade de ações depois da aprovação

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

692,370,186

0

692,370,186

40,727,658

0

40,727,658

Grupamento
29/03/2019
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17. Capital social / 17.4 - Redução do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve redução do capital social nos últimos 3 exercícios sociais, e até a data de apresentação deste Formulário de
Referência.
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17. Capital social / 17.5 - Outras inf. relevantes-Capital social
Todas as informações relevantes foram fornecidas nos itens anteriores.
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18. Valores mobiliários / 18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

A Companhia, conforme previsto no art. 26 do Estatuto Social, pagará a seus acionistas,
respeitados os impedimentos legais, dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento)
do lucro líquido anual do exercício ajustado de acordo com o art. 202 da Lei das Sociedades por
Ações. O dividendo previsto neste art. 26 não será obrigatório no exercício social em que os órgãos
da Administração informarem à Assembleia Geral ser ele incompatível com a situação financeira da
sociedade. Os dividendos serão pagos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da data em que
forem declarados pela Assembleia Geral, previsto no art. 27 do Estatuto Social da Companhia. A
critério da Administração, poderão ser levantados, obedecendo as disposições legais aplicáveis e
ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. ±Brasil, Bolsa, Balcão, balanços trimestrais ou
semestrais, dentro do exercício social e distribuídos aos acionistas dividendos e bonificações
respectivas, aprovados pelo Conselho de Administração

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

SIm

Descrição das características
do reembolso de capital

Conforme previsto no artigo 9° do Estatuto Social, aos acionistas que vierem a ser dissidentes de
deliberação assemblear, na forma das hipóteses previstas no artigo 137 da Lei das Sociedades por
Ações, poderá ser pago o valor das suas ações determinado com base no valor econômico da
Sociedade, apurado com base no fluxo de caixa descontado às taxas de mercado, determinado por
peritos ou empresa especializada, observado o procedimento do artigo 45 de referida lei.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Direito a participação em Oferta Pública por alienação de controle - Sim, na forma da lei e do
Estatuto Social da Companhia.

Outras características
relevantes

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social, tampouco as deliberações
adotadas pelos acionistas em Assembleias Gerais podem privar os acionistas dos seguintes
direitos: Direito a participar da distribuição dos lucros; Direito a participar, na proporção da sua
participação no capital social, da distribuição de quaisquer ativos remanescentes na hipótese de
liquidação da Companhia; Direito de preferência na subscrição de ações, debêntures conversíveis
em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei das
Sociedades por Ações; Direito de fiscalizar, na forma prevista na Lei das Sociedades por Ações, a
gestão dos negócios sociais; Direito a retirar-se da Companhia, nos casos previstos na Lei das
Sociedades por Ações.
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18. Valores mobiliários / 18.2 - Regras estatutárias que limitem direito de voto
A alienação a título oneroso de bloco de ações que assegure a um acionista ou a um grupo de Acionistas o poder de controle
da Companhia, direta ou indiretamente, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas,
deverá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o Acionista adquirente do poder de controle se obrigue
a efetivar oferta pública de aquisição (OPA) das ações ordinárias dos demais Acionistas da Companhia pelo mesmo valor por
ação da Companhia pelo qual as ações ordinárias do bloco de controle tenham sido alienadas (tag along de 100%), de forma a
assegurar aos acionistas da Companhia tratamento justo e igualitário àquele dado ao alienante, e observando-se, no mais, os
procedimentos estabelecidos pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e pela Comissão de Valores Mobiliários, previsto no artigo 28
do nosso Estatuto Social.
A oferta pública referida no Artigo 28 do Estatuto Social será exigida, ainda, quando houver cessão onerosa de direitos de
subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar
na alienação de bloco de ações que assegure o poder de controle da Companhia, e em caso de alienação de controle de
sociedade que detenha o poder de controle da Companhia, sendo que, neste caso, o acionista controlador alienante ficará
obrigado a declarar ao mercado o valor atribuído à Companhia nessa alienação e apresentar documentação que comprove
esse valor.
A saída da Companhia do Novo Mercado deverá ser aprovada em Assembleia Geral e caso ocorra tal deliberação, seja para
que as ações passem a ser registradas para negociação fora do Novo Mercado, ou seja, por operação de reorganização
societária da qual a companhia resultante não seja admitida para negociação no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e
vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida operação, o(s) acionista(s) que detiver(em) o poder de
controle da Companhia deverá(ão) efetivar oferta pública de aquisição das ações pertencentes aos demais acionistas da
Companhia, no mínimo, pelo valor econômico das ações, apurado em laudo de avaliação, observadas, em ambos os casos, as
condições previstas na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado.
Na hipótese em que a saída do Novo Mercado ocorrer por descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do
Novo Mercado, deverá ser efetivada oferta pública de aquisição de ações, no mínimo, pelo valor econômico das ações, a ser
apurado em laudo de avaliação, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
Na hipótese de não haver Acionista Controlador caso seja deliberada a saída da Companhia do Novo Mercado para que os
valores mobiliários por ela emitidos passem a ter registro para negociação fora do Novo Mercado, ou em virtude de operação
de reorganização societária, na qual a sociedade resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos
à negociação no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou a
referida operação, a saída estará condicionada à realização de oferta pública de aquisição de ações.
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18. Valores mobiliários / 18.3 - Suspensão de direitos patrim./políticos
A Lei das Sociedades por Ações, em seu artigo 120, faculta à Assembleia Geral o direito de suspender o exercício dos
direitos dos acionistas. Além desta previsão, é vedada a emissão de partes beneficiárias pela Sociedade, conforme
prescrito no Artigo 5º, parágrafo 7° do nosso Estatuto Social.
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18. Valores mobiliários / 18.4 - Volume/cotação de valores mobiliários
Exercício social

31/12/2020

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2020

Ações

30/06/2020

Classe

Volume financeiro
negociado Unidade

Valor maior cotação Valor menor cotação
Unidade
Unidade Fator cotação

Valor média
cotação Unidade

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

89.712.455

34,98

7,32 R$ por Unidade

22,77

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

56.817.191

16,00

8,03 R$ por Unidade

10,89

30/09/2020

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

38.256.885

15,14

9,60 R$ por Unidade

12,24

31/12/2020

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

64.972.726

12,75

9,12 R$ por Unidade

10,55

Exercício social

31/12/2019

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Mercado

Entidade administrativa

31/03/2019

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

52.930.375

1,54

30/06/2019

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

38.165.879

30/09/2019

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

31/12/2019

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

Exercício social

31/12/2018

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Mercado

Entidade administrativa

31/03/2018

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

35.676.651

1,62

1,49 R$ por Unidade

1,55

30/06/2018

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

71.545.132

1,50

0,80 R$ por Unidade

1,16

30/09/2018

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

48.584.155

1,50

1,07 R$ por Unidade

1,27

31/12/2018

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

34.286.115

1,61

1,26 R$ por Unidade

1,45

Classe

Classe

Volume financeiro
negociado Unidade

Valor maior cotação Valor menor cotação
Unidade
Unidade Fator cotação

Valor média
cotação Unidade

1,34 R$ por Lote de Mil

1,42

23,80

1,37 R$ por Unidade

14,61

151.504.246

44,80

21,45 R$ por Unidade

31,00

31.751.580

31,65

24,65 R$ por Unidade

28,18

Volume financeiro
negociado Unidade

Valor maior cotação Valor menor cotação
Unidade
Unidade Fator cotação

Valor média
cotação Unidade
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18. Valores mobiliários / 18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Identificação do valor
mobiliário

BRPMAMDBO079 e BRPMAMDBO087

Data de emissão

01/09/2017

Data de vencimento

01/09/2023

Quantidade

360.003.818

Valor total

360.003.818,00

Saldo Devedor em Aberto

25.786.827,00

Restrição a circulação

SIm

Descrição da restrição

90 dias, nos termos do art. 13 da Instrução CVM 476.

Conversibilidade

Sim

Condição da conversibilidade e As Debêntures poderão ser convertidas a qualquer momento, a exclusivo critério dos
efeitos sobre o capital-social
seus respectivos titulares, observado o montante mínimo por conversão de 100.000
debêntures, sendo que, ao final do prazo de vencimento das debêntures da primeira
série e ao final do prazo de vencimento das debêntures da segunda série, conforme o
caso, a conversão ocorrerá de forma automática e obrigatória com relação à totalidade
das debêntures da respectiva Série em circulação. Em decorrência da conversão,
haverá o aumento de capital da Companhia a ser homologado pelo Conselho de
Administração em até 30 dias da data de conversão.
Possibilidade resgate

Não

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Os titulares das debêntures poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia
especial, a fim de deliberarem sobre a matéria de interesse comum à primeira série e à
segunda série de debêntures. As deliberações serão tomadas por debenturistas que
representem pelo menos a maioria absoluta das debêntures em circulação, observado
que alterações relacionadas (i) à alteração dos quóruns de deliberação previstos na
Escritura; e/ou (ii) às alterações nos procedimentos aplicáveis às AGDs, estabelecidas
na Escritura, dependerão da aprovação por debenturistas que representem, no mínimo,
90% (noventa por cento) das debêntures em circulação, observado que em qualquer
caso de alteração das características das debêntures, haverá a necessidade de
concordância da Emissora.
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18. Valores mobiliários / 18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Outras características
relevantes

I- Data de vencimento - Primeira Série 01/09/2019 - Segunda Série 01/09/2023
II- As debêntures não estão sujeitas a nenhuma hipótese de vencimento antecipado.
Contudo, caso a Companhia inicie procedimento de recuperação judicial, recuperação
extrajudicial ou autofalência, ou tenha pedido de falência formulado e não elidido no
prazo legal (em qualquer caso independentemente de seu deferimento), nos termos do
artigo 98 da Lei nº 11.101/2005, os titulares das Debêntures da 2ª Série terão o prazo
máximo de 2 (dois) dias corridos, contados da data em que seja requerido o
procedimento de recuperação judicial, recuperação extrajudicial ou autofalência, ou seja
requerida a falência, para solicitar a conversão de suas Debêntures.
Encerrado o prazo de 2 (dois) dias corridos acima mencionados, as Debêntures da 2ª
Série serão declaradas automática e antecipadamente vencidas independentemente de
deliberação da AGD ou de qualquer outra comunicação ou notificação, tornando-se o
saldo devedor do Valor Nominal Unitário de tais Debêntures da Segunda Série
imediatamente exigível em dinheiro independentemente de qualquer aviso, interpelação
ou notificação judicial ou extrajudicial, e para aqueles titulares de Debêntures da
Segunda Série que não se manifestarem nesse prazo solicitando a efetiva conversão de
suas Debêntures da Segunda Série em ações, a condição resolutiva estipulada
considerar-se-á operada desde o advento do fato a que estava subordinada.
As ações decorrentes da conversão das debêntures somente poderão ser negociadas
pelos respectivos titulares após 180 dias contados da data de liquidação da Oferta
Restrita, qual seja, 22/09/2017.
Conversão de Debêntures aprovadas e homologadas em RCA em 10/10/2017 - A
conversão de 249.402.021 (duzentas e quarenta e nove milhões, quatrocentas e duas
mil e vinte e uma) debêntures da primeira série em ações ordinárias da Companhia
ocorreu no período compreendido entre 22 de setembro de 2017 a 04 de outubro de
2017, ao Preço de Conversão de R$1,733333 (conforme definido na Escritura) e
resultou na emissão de 143.885.809 (cento e quarenta e três milhões, oitocentas e
oitenta e cinco mil e oitocentas e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal da Companhia.
Conversão da quantidade de Debêntures convertidas e aprovadas e homologadas em
RCA em 22/03/2018 - Conversão solicitada pelo CHINA CONSTRUCTION BANK
(BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A. de 5.956.455 (cinco milhões, novecentos e
cinquenta e seis mil e quatrocentas e cinquenta e cinco) debêntures da primeira série
em ações ordinárias da Companhia, ao Preço de Conversão de R$1,733333 (conforme
definido na Escritura) e resultou na emissão de 3.436.417 (três milhões, quatrocentas e
trinta e seis mil e quatrocentas e dezessete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal da Companhia.
RCA em 27/06/2019 - Conversão solicitada pelo SUMITOMO MITSUI BANKING
CORPORATION NY BRANCH de 18.361.996 (dezoito milhões, trezentas e sessenta e
uma e novecentas e noventa e seis) debêntures da primeira série em ações ordinárias
da Companhia, ao Preço de Conversão de R$1,733333 (conforme definido na Escritura)
e resultou na emissão de 623.144 (seiscentas e vinte e três mil e cento e quarenta e
quatro) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia.
RCA em 04/09/2019 - 46.185.616 (quarenta e seis milhões, cento e oitenta e cinco mil e
seiscentas e dezesseis) debêntures da primeira série, ao Preço de Conversão de
R$1,733333 (conforme definido na Escritura) e resultou na emissão de 1.567.383 (um
milhão, quinhentas e sessenta e sete mil, trezentas e oitenta e três) ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia.
Na AGD de 20/08/2021, foi aprovado a prorrogação do Prazo de Vencimento das
Debêntures de Segunda Série, pelo prazo de 2 (dois) anos, de 01/09/2021 para
01/09/2023.
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18. Valores mobiliários / 18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Valor Mobiliário
Debêntures Conversíveis

Pessoas Físicas

Pessoas Jurídicas
0

Investidores Institucionais
1

0
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18. Valores mobiliários / 18.6 - Mercados de negociação no Brasil
As nossas ações ordinárias são negociadas no segmento Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão sob o código
“PMAM3”, desde 15 de fevereiro de 2012.
As debêntures mandatoriamente conversíveis foram registradas para negociação no sistema PUMA Trading System,
mantido e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, em mercado de balcão organizado, sob os códigos
BRPMAMDBO079 e BRPMAMDBO087, observadas as restrições de negociação dispostas no item 18.5 deste Formulário
de Referência.
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18. Valores mobiliários / 18.7 - Negociação em mercados estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável considerando que não possuímos valores mobiliários admitidos à negociação em mercados estrangeiros.
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18. Valores mobiliários / 18.8 - Títulos emitidos no exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não possuímos títulos emitidos no exterior.
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18. Valores mobiliários / 18.9 - Ofertas públicas de distribuição

a)

Oferta Restrita de Ações

Não realizamos oferta restrita de ações nos exercícios de 2018, 2019 e 2020.

b)

Oferta Restrita de Debêntures Conversíveis

Em 28 de agosto de 2017, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia aprovou a realização da oferta pública com esforços restritos
de colocação de debêntures, mandatoriamente conversíveis em ações da Companhia, em duas séries, da espécie quirografária, sem
garantia adicional, para distribuição nos termos da Instrução CVM 476. As debêntures constituem a 7ª (sétima) emissão de debêntures
da Companhia e foram emitidas nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 7ª (Sétima) Emissão de Debêntures, Conversíveis
em Ações, em Duas Séries, da Espécie Quirografária, Sem Garantia Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de
Colocação, da Paranapanema S.A.
Foram emitidas 360.003.818 debêntures, observada a possibilidade de distribuição parcial, as quais foram alocadas, em sistema de
vasos comunicantes, entre a primeira série e a segunda série, a um valor nominal unitário de R$1,00.
Na data da apresentação deste Formulário de Referência ainda há debêntures de segunda série a ser convertidas em ações da
Companhia.
Para maiores informações sobre as características das Debêntures, vide item 18.5 deste Formulário de Referência.
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18. Valores mobiliários / 18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Restrita descrita no item 18.9 deste
Formulário de Referência para reforçar o caixa e o capital de giro da Companhia. Tal destinação de recursos se insere
no âmbito da reestruturação de dívidas da Companhia realizada em 2017, que previu, dentre seus termos e condições,
a realização da oferta restrita para fins de captação de novos recursos pela Companhia.
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18. Valores mobiliários / 18.11 - Ofertas públicas de aquisição
Não realizamos qualquer oferta pública de aquisição até a data de apresentação deste Formulário de Referência.
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18. Valores mobiliários / 18.12 - Outras inf. Relev. - Val. Mobiliários
Não há outras informações consideradas relevantes para esta seção 18.12 do Formulário de Referência.
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19. Planos de recompra/tesouraria / 19.1 - Descrição - planos de recompra
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, pois não houve plano de recompra no período.
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19. Planos de recompra/tesouraria / 19.2 - Movimentação v.m. em tesouraria

Exercício social 31/12/2020

Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial

R$ por Unidade

Quantidade

0

0,00

23.068

0,00

Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação

24.509

Quantidade adquirida
Quantidade alienada

Fator cotação

0
1.441
0,000000%

Exercício social 31/12/2019

Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial

R$ por Unidade

Quantidade

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação

24.509

Quantidade adquirida

0

0,00

Quantidade alienada

0

0,00

Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

Fator cotação

23.068
1.441
0,000000%
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19. Planos de recompra/tesouraria / 19.2 - Movimentação v.m. em tesouraria

Exercício social 31/12/2018

Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial

R$ por Unidade

Quantidade

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação

24.509

Quantidade adquirida

0

0,00

Quantidade alienada

0

0,00

Quantidade cancelada

0

Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

Fator cotação

24.509
0,000000%
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19. Planos de recompra/tesouraria / 19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria
A alteração na quantidade de ações ordinárias mantida em tesouraria pela Companhia que
se observa no exercício de 2019 refere-se ao grupamento da totalidade de ações
representativas do capital social da Companhia, na proporção 17 (dezessete) ações
ordinárias para 1 (uma) ação da mesma espécie, aprovado nas Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária de 29/03/2019.
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20. Política de negociação / 20.1 - Descrição - Pol. Negociação

Data aprovação

26/06/2002

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

a) Acionistas controladores, diretos e indiretos
b) Diretores e alta gerência
c) Membros do Conselho de Administração
d) Membros do Conselho Fiscal ou Conselhos ou Órgãos Consultivos ou Técnicos
e) Aquelas que, em virtude de cargo, função ou posição na Companhia, sua controladora, suas
controladas ou coligadas, tenham conhecimento de informação relevante
f) Pessoas ligadas: Cônjuge, companheiro(a), filhos das pessoas indicadas nas letras ³a´³b´³c´
³d´e ³e´acima

Principais características
A Política de Negociação com Valores Mobiliários tem por objetivo a implantação das diretrizes e procedimentos de negociação de
valores mobiliários de nossa emissão, fundamentada pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ±CVM n° 358, de 03 de janeiro
de 2002, (conforme alterada pela Instrução CVM nº 568/15) e pela regulamentação da B3 S.A. ±Brasil, Bolsa, Balcão, em consonância
com as melhores práticas de Governança Corporativa assegurando transparência e acesso igualitário às informações. A referida política
foi revisada em 29 de janeiro de 2015 e em 05 de setembro de 2019.
A Política de Negociação com Valores Mobiliários pode ser consultada por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na
rede mundial de computadores e em nosso website (www.paranapanema.com.br/ri).
Períodos de vedação e descrição
As pessoas impedidas de negociar não poderão negociar (comprar ou vender) os valores
dos procedimentos de fiscalização mobiliários de nossa emissão nas seguintes hipóteses:
a) antes da divulgação ao mercado de Ato ou Fato Relevante, a partir da data de conhecimento
dos mesmos até a sua divulgação pública;
b) se existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou
reorganização societária, antes da divulgação do fato ao mercado;
c) no período 15 (quinze) dias antes da divulgação das Informações Trimestrais (ITR) e anuais
(DFP);
d) no período compreendido entre a decisão tomada de aumentar ou reduzir o capital social, de
distribuir dividendos ou bonificação em ações ou emitir outros valores mobiliários, e a publicação
dos respectivos editais ou anúncios; e
e) durante qualquer outro período designado pelo nosso Diretor de Relações com Investidores,
mediante autorização prévia do Conselho de Administração, por solicitação do Diretor Presidente.
É vedado realizar operações nas modalidades a termo, futuro e opções de compra e venda com
valores mobiliários de nossa emissão ou de nossas controladas nos mesmos prazos referidos
acima.
As vedações acima mencionadas aplicar-se-ão também aos administradores que se afastarem da
nossa administração antes da divulgação pública de Ato ou Fato Relevante relacionado a negócio
ou fato surgido durante seu período de gestão e se estenderá pelo prazo de 6 (seis) meses após
o seu afastamento.
As Pessoas Vinculadas, bem como aquelas que porventura poderão ser consideradas Pessoas
Impedidas de Negociar por conta das atividades desenvolvidas perante a nossa Companhia,
além de outras pessoas que eventualmente consideremos necessário ou conveniente, deverão
aderir à presente Política, mediante assinatura de Termo de Adesão em que reconhecem seus
termos e se obrigam a observá-los.
O Termo de Adesão também deverá ser assinado, no ato de contratação, eleição, promoção ou
transferência daqueles que vierem a desenvolver funções ou atividades perante a nossa
Companhia e que assumam a qualidade de Pessoas Vinculadas ou possam porventura ser
classificadas como Pessoas Impedidas de Negociar.
As Pessoas Impedidas de Negociar responsáveis pelo descumprimento de qualquer disposição
constante desta Política de Negociação obrigam-se a ressarcir a nossa Companhia e/ou outras
Pessoas Impedidas de Negociar, integralmente e sem limitação, de todos os prejuízos incorridos
que sejam decorrentes, direta ou indiretamente, de tal descumprimento.
Nos termos do § 3º, do art. 17, da Instrução CVM n° 358, de 03 de janeiro de 2002, o Diretor de
Relações com Investidores ficará responsável pela execução e acompanhamento das presentes
políticas, bem como pelo esclarecimento de dúvidas e orientação.
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20. Política de negociação / 20.2 - Outras inf.relev - Pol. Negociação

Todas as informações relevantes foram fornecidas nos itens anteriores.
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21. Política de divulgação / 21.1 - Normas, regimentos ou procedimentos
A Companhia possui Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes, aprovada pelo Conselho de
Administração em reunião realizada em 5 de setembro de 2019 e que está descrita no item 21.2 deste
formulário. Essa política é cumprida pelos membros do Conselho de Administração, membros da
Diretoria, membros do Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas,
criados por disposição estatutária, ou quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na
Companhia e sua controladora tenha conhecimento de informações a serem divulgadas publicamente.
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21. Política de divulgação / 21.2 - Descrição - Pol. Divulgação
A Política de Divulgação de Informações sobre Ato ou Fato Relevante tem por objetivo a implantação das diretrizes e
procedimentos na divulgação e uso das informações sobre ato ou fato relevante, fundamentada pela Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários - CVM n° 358, de 03 de janeiro de 2002 (conforme alterada) e pela regulamentação da
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, em consonância com as melhores práticas de Governança Corporativa, assegurando
transparência e acesso igualitário às informações, estabelecendo:
(i) política de divulgação de ato ou fato relevante; (ii) política de manutenção de sigilo sobre tais informações, enquanto
não divulgadas, a serem observadas por seus acionistas controladores, administradores, membros do conselho fiscal e
de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas que vierem a ser criados por disposição estatutária, bem
como membros internos e externos dos comitês criados para assessoramento do Conselho de Administração.
Compete ao Diretor de Relações com Investidores ou, na sua ausência ou impedimento, ao Diretor Presidente ou
ao Presidente do Conselho de Administração a divulgação e a comunicação à Comissão de Valores Mobiliários e à B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão de qualquer Ato ou Fato Relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da nossa
Companhia, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, de forma simultânea, em todos os mercados em
que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.
Os Diretores, membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, membros dos Comitês de Assessoramento
do Conselho de Administração e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição
estatutária, deverão comunicar ao Diretor de Relações com Investidores, qualquer Ato ou Fato Relevante de que
tiverem conhecimento em razão do exercício de suas funções na nossa Companhia.
A divulgação de Ato ou Fato Relevante deverá ser realizada, sempre que possível, antes do início ou após o encerramento
dos negócios na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Na hipótese de ser imperativa a divulgação de Ato ou Fato Relevante durante o horário de funcionamento das Bolsas de
Valores, o Diretor de Relações com Investidores poderá, ao comunicar o ato ou fato relevante, solicitar, sempre
simultaneamente às bolsas de valores e entidades do mercado de balcão organizado, nacionais e estrangeiras, em
que os valores mobiliários de emissão da nossa Companhia sejam admitidos à negociação, a suspensão da negociação
dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta, ou a eles referenciados, pelo tempo necessário à adequada
disseminação da informação relevante.
Os Administradores, membros do Conselho Fiscal, membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de
Administração e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, que
constatarem omissão do Diretor de Relações com Investidores na divulgação de qualquer Ato ou Fato Relevante somente
se eximirão de suas responsabilidades pessoais se comunicarem imediatamente o Ato ou Fato Relevante à CVM.
Os Atos ou Fatos Relevantes poderão deixar de ser divulgados se os Administradores entenderem que sua revelação
porá em risco interesse legítimo da nossa Companhia.
Caso a informação relativa aos Atos ou Fatos Relevantes escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação,
preço ou quantidade dos valores mobiliários negociados, tais Atos ou Fatos Relevantes devem ser imediatamente
divulgados pelo Diretor de Relações com Investidores ou os Administradores.
Os Diretores, membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, dos Comitês de Assessoramento do
Conselho de Administração e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição
estatutária, e colaboradores da nossa Companhia têm o dever de guardar sigilo sobre as informações privilegiadas às
quais tenham acesso em razão do cargo ou posição que ocupam, até sua divulgação ao mercado, bem como o dever
de zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, respondendo solidariamente com estes
na hipótese de descumprimento.
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21. Política de divulgação / 21.2 - Descrição - Pol. Divulgação
Também estão obrigadas a guardar sigilo sobre informações privilegiadas as pessoas que venham a prestar serviços
à nossa Companhia, incluindo auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições
integrantes do sistema de distribuição.
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21. Política de divulgação / 21.3 - Responsáveis pela política
Em nossa Companhia, o Conselho de Administração é o responsável pela implementação, manutenção e avaliação
da Política de Divulgação de Informações. O Diretor de Relações com Investidores ou na sua ausência ou impedimento,
o Diretor Presidente ou o Presidente do Conselho de Administração, é o responsável pela divulgação de informações
referentes a Atos ou Fatos Relevantes. As demais pessoas vinculadas (membros da Diretoria, do Conselho de
Administração, do Conselho Fiscal, dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração e de quaisquer
órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária) que constatarem omissão do Diretor
de Relações com Investidores, na divulgação de qualquer Ato ou Fato Relevante, devem comunicar de imediato a CVM.
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21. Política de divulgação / 21.4 - Outras inf.relev - Pol. Divulgação
Todas as informações relevantes foram fornecidas nos itens anteriores.
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