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1.

Mensagem da Administração
Intensidade e eficiência.

Assim podemos descrever de

maneira sintética como foi o ano de 2014 para a Companhia.
O trabalho gigantesco desenvolvido deu oportunidade para
a Companhia entrar em um profundo redesenho de suas
atividades, estruturando seus processos para o futuro.
Celebramos o ano de 2014 como um verdadeiro marco
para a Paranapanema. Temos uma geração de caixa mais sólida
e lucros mais consistentes. Essas conquistas são exemplos
efetivos do sucesso do Projeto PMA 2018, lançado em 2014
para garantir a perenização e criação de valor da Companhia.
Tudo isso se deu em um cenário complexo de baixo
crescimento no Brasil e que apresentou muitos desafios para o

“

Intensidade e
eficiência. Assim
podemos descrever
de maneira bem
resumida como foi o
ano de 2014 para a
Paranapanema.

”

mercado de metais básicos. No ambiente internacional, mudança
drástica de cenário econômico na China (desaceleração
do crescimento e dos investimentos em infraestrutura) e
a estagnação europeia, têm trazido também um contexto
complexo para nossas atividades de ‘commodities’.
No

contexto

da

reestruturação

organizacional

em

andamento na Companhia, ficou claro que não existe um
modelo de desenvolvimento de longo prazo que possa ser
desenhado sem considerar a realidade do ambiente em que
estamos inseridos.
As mudanças climáticas já estão afetando a realidade do dia a
dia das empresas e o Brasil não escapou disso com a crise hídrica
e energética que evoluiu ao longo de 2014. É evidente que,
como gestores, tivemos, e teremos no futuro, que considerar
as novas dinâmicas que impactam as pessoas, a sociedade e,
consequentemente, obrigarão as empresas a adequar seus
modelos de negócio para sustentabilidade no longo prazo.
Reconhecemos que as pessoas também estão agindo e
pensando de maneiras diferentes, e que a cultura globalizada,
baseada em compartilhamento de informação em tempo real,
impacta a nossa realidade, até nos menores detalhes.
Mensagem da Administração
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Em outras palavras, com o mercado mudando e se tornando
mais competitivo, tivemos de aumentar nossa eficiência para
seguirmos com o nosso projeto de longo prazo, tendo como
alicerce, os pilares: Resultado Financeiro, Pessoas e Processos.
O ano de 2015 traz ainda mais desafios. Trabalharemos para
a recuperação de volumes e margens. Para que isso aconteça,
contamos com uma equipe de produção muito efetiva, para nos
ajudar a maximizar a produtividade e qualidade sem, contudo,
se descuidar da segurança de nossos colaboradores e meio
ambiente.
Nossa equipe comercial completamente redesenhada está
bem alinhada com nossas expectativas e terá o desafio de
manter nossa liderança em volumes e margens.
Ademais, o projeto PMA 2018 também tem atraído muitos
profissionais dos mais variados segmentos para compor nosso
time, acreditando em nosso projeto e vestindo a camisa da
Companhia com muita dedicação. Além deles, contamos com
os nossos talentos internos que nos trouxeram até aqui e nos
permitirão crescer ainda mais. Estamos confiantes e com muita
energia e determinação para alcançar nossos objetivos.
Agradecemos aos nossos acionistas, administradores,
colaboradores, clientes, fornecedores, governos e à sociedade
em geral, pelo apoio e parceria ao longo de 2014 e juntem-se
a nós para fazermos de 2015 um ano espetacular para todos.

A Administração
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2.

A Paranapanema

2.1. Quem Somos

“ Atualmente, é

responsável por 100%
do volume de cobre
produzido no país.

”

A Paranapanema é uma empresa brasileira de classe
internacional que atua no segmento de cobre, sendo a maior
produtora brasileira não integrada de cobre refinado, vergalhões,
fios trefilados, laminados, barras, tubos, conexões e suas ligas.
Atualmente, é responsável por 100% do volume de cobre
produzido no País.
A Companhia possui quatro plantas industriais, sendo uma
produtora de cobre refinado (ou cobre primário) localizada em
Dias d’Ávila (BA) e três de produtos de cobre e suas ligas –
duas em Santo André (SP) e uma em Serra (ES). A logística
de comercialização é realizada por nossa controlada CDPC –
Centro de Distribuição de Produtos de Cobre, com unidades
na Bahia e no Rio de Janeiro.

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

Nota: A planta industrial
de Capuava está em processo de
desativação no ano de 2015.
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Na visão da Paranapanema, a geração de valor para seus acionistas, colaboradores
e comunidades baseia-se no crescimento sustentável e manutenção de níveis
adequados de rentabilidade, a partir de diferenciais competitivos e consolidação na
liderança no segmento local de cobre, ampliando sua base de clientes e expandindo
seletivamente sua presença no mercado externo, com produtos diversificados, de
alta qualidade, com menores custos, sustentada por ações que mantenham níveis
elevados de responsabilidade socioambiental.

Nossa missão:
Garantir a produção de cobre e suas ligas, com sustentabilidade e valor
percebido por colaboradores, acionistas, clientes e fornecedores.

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

Nossos valores:
•
•
•
•
•
•
•

Motivação para conquistar e manter clientes
Capacidade de crescer com sustentabilidade
Ética exemplar nas relações internas e externas
Criatividade e Inovação para alcançar a excelência
Dedicação de todos para enfrentar e vencer desafios
Relação de trabalho baseada em confiança e respeito
Capacidade de adaptação para superar as adversidades
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2.2. O que fazemos
A Paranapanema é uma das mais importantes empresas brasileiras de classe
internacional na área de metais não ferrosos, operando na fundição e refino de
cobre primário e semimanufaturados de cobre e suas ligas.

Cobre Primário

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

Produtos de cobre e ligas

Três plantas de
transformação de
cobre refinado e
sucata de cobre

Maior fornecedora de
vergalhão de cobre do
Brasil

Presença crescente no
mercado de tubos e
conexões

Nossas atividades estão distribuídas em quatro unidades industriais:
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A planta de Dias d’Ávila, no Pólo Industrial de Camaçari (BA), atua na fundição
e refino de cobre primário produzindo anodos, catodos, vergalhões e fios trefilados.
Destes processos produtivos originam-se também os co-produtos ácido sulfúrico,
oleum, silicato de ferro e lama anódica, de onde são extraídos metais preciosos.
Na planta de Utinga, em Santo André (SP), são produzidos os laminados, os
arames, as barras e perfis de cobre e suas ligas, a partir dos quais são fabricadas peças e
componentes para as indústrias automotivas, de eletroeletrônica, vestuário, ferragens,
metais sanitários, estamparias, usinagens, entre outras. Com a nova fábrica dotada da
mais avançada tecnologia para produção de tubos de cobre, são produzidos tubos
utilizados em aparelhos de ar condicionado domésticos e industriais, compressores,
componentes e dezenas de outros sistemas de refrigeração, além de tubos destinados
à construção civil.
Na unidade de Capuava (SP), são fabricados tubos de cobre industriais e para a
construção civil. A fábrica possui certificação de produtos NSF-61 (NSF International),
obrigatória para a comercialização nos Estados Unidos e no Canadá e que garante
que os tubos são isentos de chumbo e não contém elementos nocivos à saúde.
Já na fábrica capixaba, em Serra (ES), são produzidas as conexões de cobre e
bronze destinadas a sistemas de condução de água quente ou fria, de gases industriais
e residenciais e de combate a incêndio. Também tem certificação NSF-61.
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Estratégia
Ser o produtor de cobre mais eficiente do Brasil, maximizando a produtividade
dos ativos existentes, crescendo acima da média do mercado por meio da adição
seletiva de oportunidades aos ativos existentes, de modo a sustentar crescentes
taxas de retorno sobre o capital investido.

Projeto Paranapanema 2018
No início do segundo semestre de 2014, deslanchamos o Projeto Paranapanema
2018 (PMA 2018, ou Projeto) que é um conjunto de planos de ações que visam
aumentar de maneira perene os resultados da Paranapanema e, consequentemente,
aumentar o valor da Companhia por meio de ações estruturadas de curto e médio
prazo.
O cenário que motivou a criação do PMA 2018 foi o de oportunidades
relacionadas com processos, pessoas e gestão da margem operacional.
O redesenho de processos do negócio visa melhorar a previsibilidade de
resultados e maximizar o retorno do capital empregado. A implantação de sólida
cultura orçamentária e de critérios objetivos para gestão de gastos é de fundamental
importância para a maximização do potencial de resultados. Acreditamos que, ao
implantar na Companhia uma cultura de excelência em gestão e processos, com
grande foco na execução, reforçaremos as condições para a sustentabilidade da
criação de valor.
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Vantagens Competitivas
A Companhia possui diversas vantagens competitivas que são pilares importantes
para consecução de seu objeto social. Dentre suas vantagens, destacam-se:
• Qualidade reconhecida dos seus produtos: a Companhia é a única empresa
no Brasil que produz cobre eletrolítico com 99,99% de pureza, comprovada pelo
registro na LME como grau “A” e credenciamento ISO 9002. Isto faz com que a
Companhia possa competir com os concorrentes do mercado internacional.
• Posição única de sua infraestrutura: os investimentos em modernização e
expansão das plantas industriais realizados nos últimos anos elevou a capacidade de
produção de cobre refinado e acarretou maior flexibilidade industrial, permitindo
captura de prêmios superiores nos produtos transformados.
• Gestão de risco de metal e exposição cambial: a Companhia acredita que seus
investimentos no controle e no gerenciamento de risco do preço do metal ou do
câmbio, minimize a volatilidade dos seus custos de produção contribuindo para que
o preço do produto final seja mais competitivo.
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2.3. Governança Corporativa
O modelo de governança corporativa da Paranapanema valoriza o compromisso
com a ética nos processos de tomada de decisão. Todas as práticas baseiam-se em
documentos de referência, como o Código de Ética e o Estatuto Social, sempre
seguindo as diretrizes da responsabilidade empresarial, prestação de contas,
transparência, equidade e decisões colegiadas orientadas para o consenso entre as
partes envolvidas, sempre com visão de longo prazo.
A estrutura de governança tem origem na Assembleia Geral de acionistas,
responsável por eleger os membros do Conselho de Administração (CA) e do
Conselho Fiscal (CF). O Conselho de Administração é composto por sete membros,
sendo dois independentes, com mandato de dois anos, e é assessorado por três
comitês: Comitê de Auditoria, Comitê de Finanças, Risco e Contingências e Comitê
de Gestão de Pessoas e Sustentabilidade. O Conselho Fiscal é composto por cinco
membros, com mandato anual.
Dentre suas atribuições, o Conselho de Administração é responsável por eleger
a Diretoria Executiva, composta por quatro membros estatutários e dois nãoestatutários.
Para pautar os negócios e princípios de atuação, a Paranapanema adota um
Código de Ética, cuja revisão foi aprovada pelo Conselho de Administração em 31 de
julho de 2014. A Companhia possui área de Auditoria Interna, e implementou a área
de Controles Internos em 2014 com o objetivo de assegurar maior confiabilidade
às operações da Companhia e dando suporte às áreas corporativas na revisão e
implementação de políticas, práticas e procedimentos internos da Companhia.
As Políticas da Companhia são ferramentas de formalização de normas e
processos, com base nas melhores práticas de Governança Corporativa. As Políticas
de Negociação com Valores Mobiliários, Divulgação de Informações,Transações com
Partes Relacionadas e Segurança da Informação estão disponíveis no website, para
referência e consulta.
A Paranapanema tem uma área de Relação com Investidor, responsável pela
interação com acionistas, investidores, analistas, reguladores e demais entes do
mercado de capitais. Com isso, realiza-se anualmente reuniões públicas com analistas
de investimento, acionistas e demais interessados. Os resultados financeiros e
demais assuntos de interesse são divulgados em padrão IFRS (International Financial
Reporting Standard) desde 2010, por meio de teleconferências trimestrais em
português e inglês com o mercado de capitais.
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2.4. Composição Acionária

PREVI
24%

MERCADO
34%

TESOURARIA
0%

SULAMERICA
5%
EWZ SOCOPA
8%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
17%
PETROS
12%

Data Base: 31/12/2014

2.5. Públicos Estratégicos
A Paranapanema oferece a seu público canais de comunicação para que todos
tenham acesso às informações da Companhia, os relatórios financeiros e de
sustentabilidade, boletins e matérias, além de informações corporativas como prêmios,
certificações e produtos. Estão disponíveis em nosso site: www.paranapanema.com.br
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Públicos

Ações de relacionamento e canais de comunicação

Acionistas e investidores

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

Clientes

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

Colaboradores

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

Fornecedores

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

Comunidades

Atendimento via website / Contato Telefônico | Divulgação de informações
Socioambiental | Relatório de Sustentabilidade | Visitas às Comunidades | Linha
Ética | Código de Ética |

Governo e sociedade

Participação em Fóruns e Comitês Setoriais | Participações em Associações e
Instituições | Website | Relatório de Sustentabilidade | Linha Ética | Código de
Ética |

A Paranapanema participa das principais associações e entidades ligadas ao
segmento de cobre. As associações são organizações que tem por finalidade a
promoção de assistência social, cultural, representação política e defesa de interesses
de classe.
ENTIDADE DESCRIÇÃO
ABCobre
ABM
ABRASCA
ABRAVA
ACB
Cofic Pólo
FIESP

Associação Brasileira do Cobre
Associação Brasileira de Metalurgia
Associação Brasileira das Companhias Abertas
Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e
Aquecimento
Associação Comercial da Bahia
Comitê de Fomento Industrial de Camaçari
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo

Instituto Pro Cobre

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

Sindicel

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

USUPORT

Associação de Usuários dos Portos da Bahia

FIEB

Federação das Indústrias do Estado da Bahia

SIMMEB

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

A Paranapanema
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2.6. Estrutura

ASSEMBLEIA
GERAL

CONSELHO
FISCAL

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Auditoria Interna
Presidência
Christophe Malik Akli

Gerência Jurídica

Controles Internos
Gerência
de Projetos

Diretoria Unidade de
Produtos de Cobre
Miguel A. de Carvalho

Diretoria de
Logística
Antonio Carlos da
Rosa Pereira

Diretoria
Financeira e RI
Thiago Oliveira

Diretoria Gestão
Corporativa
(*) Célia Silvério

Diretoria Unidade
de Cobre Primário
(*) Rodrigo Junqueira

(*) Diretoria Não-Estatutária
Estrutura alterada em Janeiro/2015
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Assembleia Geral de Acionistas
A Assembleia Geral de Acionistas é a instância máxima de deliberação na
Paranapanema, cabendo ao Conselho de Administração convocar, anualmente,
a Assembleia Geral Ordinária, e sempre que houver necessidade, as Assembleias
Gerais Extraordinárias.
Tais convocações são públicas, fixando-se a agenda relativa aos assuntos a serem
deliberados à condução dos negócios e estimulando-se a participação dos acionistas
e o exercício do voto por meio do Manual para Participação dos Acionistas em
Assembleias, disponibilizado pela Paranapanema em todas as convocações desde
2008.

Conselho de Administração
O Conselho de Administração da Paranapanema é responsável, dentre outras
atribuições, pelo estabelecimento das políticas e estratégias e por eleger os diretores
e fiscalizar a gestão dos mesmos.
O Conselho de Administração é composto por sete membros efetivos e igual
número de suplentes, reunindo-se uma vez por mês de maneira ordinária e sempre
que necessário para deliberações extraordinárias. O mandato dos membros do
Conselho de Administração é de dois anos, unificado, com direito à reeleição.
O Estatuto Social da Paranapanema, seguindo as diretrizes do Regulamento do
Novo Mercado da BM&FBovespa, determina que 20% dos Conselheiros eleitos
sejam independentes.
A remuneração dos membros do Conselho de Administração é constituída
por um valor fixo mensal, o qual visa remunerá-los de acordo com as práticas de
mercado. Os membros Suplentes do Conselho recebem 50% da remuneração fixa,
apenas quando da sua efetiva participação nas reuniões, na ausência do membro
titular. A remuneração dos órgãos de administração da Companhia está descrita em
seu Formulário de Referência.
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Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é um órgão independente da administração e da auditoria
externa da Companhia, cuja responsabilidade principal é fiscalizar os atos dos
administradores e analisar as demonstrações financeiras, relatando suas observações
aos acionistas.
Tem caráter permanente, com mandato de um ano, sendo constituído por
cinco membros efetivos e igual número de suplentes. Estes não podem fazer parte
do Conselho de Administração, da Diretoria ou do quadro de colaboradores, da
Companhia ou controladas, tampouco ser cônjuge ou parente, até terceiro grau, dos
administradores.
A remuneração dos membros do Conselho Fiscal é constituída por um valor fixo
mensal, o qual visa remunerá-los de acordo com as práticas de mercado. Os membros
Suplentes do Conselho recebem 50% da remuneração fixa, apenas quando da sua
efetiva participação nas reuniões, na ausência do membro titular. A remuneração do
Conselho Fiscal da Companhia está descrita em seu Formulário de Referência.

Comitês de Assessoramento
O regimento interno do Conselho de Administração prevê a constituição
de comitês de assessoramento como instrumentos de apoio à administração.
Atualmente, a Companhia conta com os seguintes comitês: (i) Comitê de Auditoria;
(ii) Comitê de Finanças, Riscos e Contingências; e (iii) Comitê de Gestão de
Pessoas e Sustentabilidade. A principal função dos Comitês de Assessoramento é
de análise, recomendação e validação das informações destinadas ao Conselho de
Administração da Companhia, visando o aumento da eficácia das decisões tomadas
pelo colegiado.
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Diretoria Executiva

Os Diretores Executivos são os representantes legais, responsáveis, principalmente,
pela administração da Companhia e pela implementação das políticas e diretrizes
gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração. Eles são eleitos pelo Conselho
de Administração, com mandato coincidente, podendo ser reeleitos e destituídos a
qualquer tempo.
Atualmente, a Diretoria Executiva da Paranapanema é formada por quatro
membros. A Companhia possui, ainda, dois Diretores Não-Estatutários.
A remuneração dos Diretores Executivos é constituída por honorário fixo mensal,
no qual visa remunerá-los de acordo com o nível de atribuições e responsabilidades
do cargo ocupado. A remuneração variável é composta pelo ICP (Incentivo de
Curto Prazo) que considera as metas pactuadas anualmente com o Conselho de
Administração, bem como o ILP (Incentivo de Longo prazo) baseado no desempenho
da ação da Companhia, a qual alinha os interesses dos executivos com a expectativa
dos acionistas. O pacote de benefícios dos Diretores Executivos contempla plano
de saúde, seguro de vida em grupo, assistência odontológica, alimentação, plano de
previdência complementar e automóvel (incluindo reembolso de despesas com
combustível). A remuneração dos órgãos de administração da Companhia está
descrita em seu Formulário de Referência.
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3.

Desenvolvimento Sustentável
A Paranapanema considera a sustentabilidade um valor estratégico, que deve ser
disseminado nos diversos segmentos de atuação e níveis da Companhia, buscando a
perenidade na condução de seu negócio, por meio do equilíbrio entre as dimensões
econômica, social e ambiental.

3.1. Relacionamentos Éticos

“A

Paranapanema
considera a
sustentabilidade
um valor
estratégico.

”

Em 2014, a Companhia enfatizou a importância de seus valores
éticos, que devem ser aplicados na condução dos negócios. Para
suportar este trabalho, criou a “Linha Ética” com o objetivo de garantir
aos seus acionistas, colaboradores, clientes e fornecedores um canal
de comunicação independente, transparente, e imparcial para o
tratamento de denúncias e reclamações.
A Linha Ética está subordinada à Diretoria Executiva da Companhia,
mas presta também informações ao Comitê de Auditoria e Comitê
de Gestão de Pessoas e Sustentabilidade, ambos subordinados ao
Conselho de Administração da Paranapanema.
Neste canal recebemos assuntos relacionados a ética, gestão de
pessoas, meio ambiente, segurança da informação além das questões
de contabilidade, auditoria e controles internos e, para operar seu
atendimento e permitir maior independência, transparência e
idoneidade, além da garantia de sigilo e proteção das informações
registradas, a Paranapanema conta com o apoio da consultoria
PriceWaterHouseCoopers (PWC), com sólida experiência em
auditoria, consultoria e terceirização de serviços.
Pela página da linha ética no site da Paranapanema
(www.paranapanema.com.br) qualquer pessoa ou empresa pode
acessar um formulário onde serão inseridas as informações a serem
repassadas a Companhia. Além dessa opção temos também um
telefone (0800-702-2312) e um endereço físico (Rua Felipe Camarão,
500, Utinga, Santo André/SP - 09220-580 - A/C Auditoria Interna).
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Além do canal da Linha Ética, criamos também a comissão de ética, responsável
pela manutenção do Código de Ética e pela avaliação dos casos mais sensíveis,
indicando à Companhia as ações que devem ser tomadas para cada um dos casos.
Foi elaborado e ministrado um treinamento a todo público interno sobre a
nova versão do Código de Ética, o qual assegura que o modelo de Governança
Corporativa promova comunicação transparente e a conformidade das operações
e negociações em toda a cadeia. Esse treinamento também faz parte da integração
de novos colaboradores.
O documento está disponível na íntegra em www.paranapanema.com.br

3.2. Gestão Ambiental
Na Paranapanema a operacionalização da Gestão Ambiental é descentralizada
em cada unidade industrial, sob a condução da Diretoria de Operações.
São estabelecidos objetivos e metas ambientais, em alinhamento com os requisitos
legais e regulamentares, levando em consideração os riscos e impactos associados,
sob responsabilidade dos técnicos das áreas e submetidos à apreciação da Diretoria
Executiva.
Todas as plantas industriais da Paranapanema adotam o Sistema de Gestão
Ambiental (SGA), que tem por objetivo garantir todo o acompanhamento do
processo, desde a utilização de matérias-primas, passando pela área industrial e
de distribuição de produtos, até a correta destinação dos resíduos e co-produtos
gerados no processo.
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Sistema de Reutilização de Água
A Paranapanema possui um processo de reutilização de águas pluviais nas
unidades industriais de Santo André (SP), com capacidade de armazenamento para,
aproximadamente, 6 milhões de litros de água. Toda água pluvial é recuperada por
galerias que direcionam para a lagoa central e posteriormente são bombeadas para
a estação de tratamento de água industrial para ser incorporada na água de reuso.
A reutilização da água do processo produtivo nas unidades de Utinga e Capuava,
em Santo André (SP), é em torno de 94% de toda água necessária para o processo
fabril. Ao somar as duas unidades, foram recuperados em 2014 um total de 1.339.217
litros de água de reuso.
Na geração da água de reuso são aproveitados, além das águas industriais brutas,
o esgoto sanitário tratado e a recuperação das águas pluviais. Objetivando a redução
do impacto ambiental e ao atendimento a legislação ambiental vigente, as estações
de tratamento de esgoto sanitário na Paranapanema tem a função de tratar o esgoto
bruto para posteriormente ser enviado para polimento na estação de tratamento
de água industrial e voltar ao sistema novamente como água de reuso; por fim a
água que deveria ser descartada para o corpo receptor retorna para ser utilizada
novamente no processo industrial.
A Paranapanema busca constantemente as melhores tecnologias voltadas à
reutilização da água em seu processo produtivo, mantendo a qualidade de suas
operações fabris e a segurança operacional.
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Sistema de aproveitamento da
Escória Granulada Dias d’Ávila (BA)
A escória granulada é gerada por meio de nosso processo produtivo, sendo
um material de cor negra, seco, que não absorve água e com maior dureza que a
areia, sendo, portanto, largamente utilizada na indústria cimenteira. Recentemente
foi aprovada a sua utilização em sub-base e massa asfáltica para pavimentação de
rodovias. A escória granulada é classificada como resíduo classe II A e não apresenta
impacto significativo ao meio ambiente.
A geração da escória de cobre é inerente ao processo pirometalúrgico da
purificação do cobre. Trabalha-se com uma matéria prima (minério concentrado)
com teor aproximado de 30% de cobre contido. As impurezas removidas no
processo metalúrgico formarão a escória de cobre.
Na Paranapanema, a escória granulada tem sido reaproveitada com um enfoque
de desenvolver novas oportunidades de aplicação, visando a sua reutilização, tais
como:
•
•
•
•
•
•

aditivo ao cimento -  são materiais utilizados pelas indústrias cimenteiras,na linha
de produção do clínquer
blocos para piso
jateamento de superfícies
estabilização de taludes
sub-base para asfalto
massa asfáltica

Em 2014, a Paranapanema utilizou uma tecnologia mais moderna para medir o
volume de escória estocada na planta de Dias d’Ávila e o volume apontado é menor
em 1,49Mton do que o reportado nos anos anteriores. O Gráfico Total de Escória
Granulada reflete o volume ajustado de escória para os anos anteriores e o corrente.
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Reaproveitamento da Escória Granulada
(milhões de toneladas)
500.000
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Sistema de Coleta Seletiva Interna
O Sistema de Coleta Seletiva Interna tem o objetivo de conscientizar os
colaboradores sobre a importância de ter atitudes que permitam a redução,
reutilização e reciclagem de materiais.
Na semana da SIPAT , foram realizadas algumas palestras para os colaboradores
como:
•
•
•
•
•

Valorização de Resíduos Industriais.
Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Logística Reversa de Resíduos.
Aterro Zero.
Destinação correta de resíduos domésticos e industriais.
Sistema de Coleta Seletiva Interna

Resíduo

Unidade de Medida

2012

2013

2014

Plástico

Kg

13.521

60.971

28.075

Papel e Papelão

Kg

55.557

143.884

171.639

Total

Kg

69.078

204.855

199.714

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

Reciclagem de Sucata de Cobre
Em 2014, a Paranapanema implantou o Projeto de Centro Reciclador de Sucata,
com objetivo de obtermos ganhos nos processos internos tais como a logística,
separação de materiais, estocagem e beneficiamento, desta forma, teremos uma
visão mais completa do processo como um todo, propiciando melhorias na gestão
e redução de custos.
A Companhia é a maior recicladora de cobre no País, recebendo sucata (70.000
t/ano) de vários sistemas de coleta no Brasil e no Exterior.
O cobre é um dos poucos materiais que podem ser reciclados várias vezes
sem qualquer perda de desempenho, ajudando a preservar recursos naturais
valiosos, economizando energia e reduzindo as emissões de CO2. Os processos
de reciclagem atuais são eficazes e a inovação neste setor é constante, facilitando
a sua recuperação no final da vida útil. (fonte: Procobre - http://procobre.org/pt/
beneficios-sociais/reciclavel/).
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3.3. Indicadores Ambientais
Indicadores Ambientais
Indicadores
Gerais

Unidade de
Medida

2010

2011

2012

2013

2014

Valor investido em projetos
de melhoria ambiental

R$/mil

12.640

9.791

18.331

9.446

14.494

Consumo anual de energia

kwh

433.009.270

437.439.629

352.733.783

383.797.122

480.027.892

Consumo de energia por t
de cobre

kwh/t

2.183

2.269

2.119

1.494

1.257

1 Total captado de água
subterranea (geração
interna)

m3

2.783.480

2.607.400

2.413.893

2.563.352

2.793.747

1 Total captado de água
(municipal ou terceiros)

m3

x

x

x

96.701

92.932

1 Total de água recirculada

m3

1.482.096

1.734.805

1.720.908

1.658.911

1.417.653

1 Consumo anual de água

m3

4.265.576

4.342.205

4.134.801

4.318.964

4.304.332

1 % de recirculação
(eficiência do processo)

%

35

40

42

38

33

Captação de água por t
de cobre

m3/t

13

12

14

10

7

Gás natural

m3

47.238.675

42.930.159

38.466.811

41.802.924

44.051.534

Consumo de gás natural
por t de cobre

m3/t

228

209

223

163

115

1 Geração de Resíduos
Classe 1

t

X

X

X

X

3.669

t

X

X

X

X

477.130

Unidade de
Medida

2010

2011

2012

2013

2014

kg

27.542

13.070

16.664

20.010

31.367

(kg enxofre / t de
matéria prima)

14

17

11

12

18

(μg/m3)

4

3

3

2

4

Quantidade de resíduos
sólidos gerados

t

331.553

465.896

397.727

449.397

475.511

4 Quantidade de resíduos
reciclados

t

287.300

385.700

383.048

419.541

444.080

4 Aproveitamento de
resíduos

%

86%

83%

96%

93%

93%

1 Geração de Resíduos

Classe 2

Unidade de cobre
primário
2 Recuperação do cobre
via eletrolítica de solução
saturada de processo de
decapagem
3 Taxa de emissões
específicas de enxofre para
a atmosfera

Concentração de SO2
nas estações de qualidade
do ar
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Indicadores implantados em 2014
2 Indicadores alterados dos anos anteriores, em função de revisão do processo e
aprimoramento da metodologia de cálculo de recuperação do cobre via eletrolítica
3 Estão sendo tomadas medidas necessárias para redução da taxa de emissões,
sendo que uma nova instalação de limpeza de gases entrará em operação no
segundo semestre de 2015. A Companhia mantém um canal aberto para receber
e tratar todas as reclamações, ou mesmo para alertar qualquer alteração destas
emissões.
Existe monitoramento realizado pela CETREL (Responsável pelo fornecimento de
água, tratamento e disposição final dos efluentes e resíduos industriais, além de
todo monitoramento ambiental do Polo Industrial de Camaçari e de sua área de
influência), que nos mostra que as emissões SOx estão abaixo da legislação.
Visando a melhoria neste processo, foi criado em 2014 um grupo de trabalho
envolvendo produção, manutenção, processo e meio ambiente para detectar quais
são os pontos críticos, e com isso elaborar um plano de ação, visando reduzir os
impactos associados ao SO2.
4 Indicadores alterados, considerando apenas o reaproveitamento da escória
granulada.
1
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3.4. Aspectos Sociofuncionais
Gestão de Pessoas
A Paranapanema prima pelo bom relacionamento com os colaboradores por
meio da confiança e respeito mútuo.
Ao final de 2014, a Paranapanema contava com 2.175 colaboradores, sendo 1.103
em Santo André (SP), 950 em Dias d’Ávila (BA) e 122 em Serra (ES), considerando
estatutários, colaboradores CLT, estagiários e aprendizes.

Remuneração e Benefícios
De acordo com a Política e prática de Remuneração da Paranapanema, os salários,
benefícios e remuneração variável pago aos colaboradores estão posicionados em
uma faixa de valores simétrico às práticas de mercado, bem como são coerentes
com o negócio em que atuamos e com os valores da Companhia, de modo que
cada cargo tem seu valor definido em função da complexidade, especialização e
relevância, visando melhorar a capacidade da Companhia em atrair, desenvolver,
motivar e incentivar o desempenho e o comprometimento com os objetivos e
resultados.
A Paranapanema conta com dois programas de remuneração variável, um voltado
para executivos (PRV) e outro que abrange todos os colaboradores CLT (PPR).
O PRV, Programa de Remuneração Variável, em que os executivos são elegíveis,
tem como objetivo alavancar os resultados financeiros da Paranapanema, reconhecer,
remunerar performances individuais, bem como promover a retenção de seus
talentos.
O PPR, Programa de Participação nos Resultados, contempla todos colaboradores
CLT da Paranapanema, incentivando a participação de todos nos resultados atingidos
anualmente.
Na Paranapanema não há diferenciação de salário base entre homens e mulheres
que ocupam as mesmas funções. Os valores do premio estipulado no “PPR” são
iguais para todos os colaboradores conforme atingimento das metas do programa.
Desenvolvimento Sustentável

26

Relatório de Sustentabilidade

2014

Relacionamento com sindicatos
A Paranapanema mantém um relacionamento maduro com os Sindicatos de
Santo André (SP), Serra (ES) e Dias d’Ávila (BA). Esta relação privilegia o diálogo
e a negociação permanente, na busca de uma parceria construtiva, transparente,
responsável e eficaz. Os encontros, sem periodicidade definida, são caracterizados
pela tranquilidade e informalidade. A Paranapanema acredita que a liberdade de
associação é direito de todos os colaboradores.

Perfil do quadro de colaboradores
Composição dos colaboradores
2014
Número de
colaboradores
por categoria e
gênero

2010

2011

2012

2013

2014

Masc.

Fem.

Até 30
anos

Entre
30 e 50
anos

Mais de
50 anos

* Estatutários +
Diretores CLT

16

16

20

20

18

12

6

0

5

13

Gerentes / Chefes

71

71

71

62

79

68

11

3

58

18

Supervisores /
Coordenadores

112

117

108

104

90

84

6

2

67

21

Administrativos

276

293

290

309

256

135

121

83

151

22

Operacionais

1832

1731

1714

1895

1646

1605

41

412

1046

188

Estagiário

63

77

65

29

20

12

8

19

1

0

Aprendiz

54

46

80

76

66

39

27

66

0

0

Total de
colaboradores

2424

2351

2348

2495

2175

1955

220

585

1328

262

Percentual

100%

100%

100%

100%

100%

90%

10%

27%

61%

12%

* São considerados Diretoria/ Conselho de Administração / Conselho Fiscal
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Distribuição por categoria e gênero 2014
Aprendiz

39 27

Estagiário
Aprendiz
Operacionais
Estagiário
Administrativos

12 8
39 27
12 8

Operacionais
Aprendiz
Supervisores / Coordenadores
Administrativos
GerentesEstagiário
/ Chefes
Supervisores / Coordenadores
Estatutários
Operacionais
Gerentes / Chefes
Administrativos 0
Estatutários
Supervisores / Coordenadores
Gerentes / Chefes 0

1605 41
135 121
1605 41

3984
27 6
12688 11

135 121

84 6
12 6
68 11

200

1605 41
135 121
400

12 6
84 6

Masculino
400
68 200
11

12 Masculino
6

Estatutários

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Feminino
600
800

1000

1200

1400

1600

1800

1400

1600

1800

Feminino

200 faixa
400
600
800
1000
1200
Distribuição0 por
etária
- 2014
Masculino

Feminino

Mais de 50 anos

262

Entre
30de
e 50
50 anos
anos
Mais

262

Até
30 anos
Entre 30
e 50
anos

585

Mais de 50 anos
Até 30 anos
Entre 30 e 50 anos

1328

262

0

500

0

500

585

1000

1500
1328

Até 30 anos

1000

1500

1000

1500

585

0

500

Distribuição
por tipo de
Estagiário
Contrato
e Gênero - 2014
Aprendiz
Estatutário
Aprendiz

1328

39 27

12 8

39 27
11 5

Estagiário
Prazo determinado
Estatutário
Prazo indeterminado
Aprendiz
Prazo determinado
Estagiário 0
Prazo indeterminado
Estatutário
Prazo determinado 0
Prazo indeterminado
0

12 8
29 1
11 5
39 27
29 1
12 8

1864 179

500

1000

1500

2000

2500
1864 179

11 5

Masculino
500
29 1

Feminino
1000

Masculino

Feminino

500
Masculino

1000

1500

2000

2500
1864 179

1500

2000

2500

Feminino
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Colaboradores por região
Número de
colaboradores
por região

2010

2011

2012

2013

2014

Total

São Paulo

1366

1289

1327

1410

Homens
Homens
968

Mulheres
135

1103

Espirito Santo

161

146

137

162

116

6

122

Bahia

897

916

884

923

871

79

950

Total de colaboradores

2424

2351

2348

2495

1955

220

2175

Distribuição por tipo de
Contrato e Gênero - 2014
Bahia

871 79

Espírito Santo

116 6

São Paulo

135

0

500
Masculino

1000

8

1500

Feminino

Terceiros por região
Número de terceiros por região

2010

2011

2012

2013

2014

São Paulo

200

197

148

152

Homens
222

Espírito Santo

35

37

34

25

23

Bahia

1110

1020

681

706

374

Total de terceiros

1345

1254

863

883

619
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Distribuição de Terceiros por Região
1600
1110

1400

35 200
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1020

37

197

1000
681

34

706

148

25

152

800
374

600

23 222

400
200
0
2010
São Paulo
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2012

Espírito Santo

2014

2013

Bahia

Primarização – Dias d’Ávila
Em 2014 foram primarizadas algumas atividades das áreas de Manutenção e
Produção, reduzindo o número de terceiros e elevando o efetivo próprio da unidade
industrial.

Rotatividade
Distribuição por Categoria e Gênero 2014
Rotatividade
por
faixa etária

2010

2011

2012

2013

Índice

Índice

Índice

Índice

2014
Admitidos

Demitidos

Total de
colaboradores

Índice
Homens

Até 30 anos

18,4

23,0

17,0

25,3

247

184

585

36,84%

Entre 30 e 50 anos

9,6

9,0

10,2

10,9

232

384

1328

23,19%

Acima de 50 anos

7,3

12,9

10,9

9,8

13

145

262

30,15%

Total

10,7

12,5

12,0

14,5

492

713

2175

27,70%

Rotatividade
por
Gênero

2010

2011

2012

2013

Índice

Índice

Índice

Índice

Homens
Mulheres
Total

11,1
7,3
10,7

12,2
14,8
12,5

12,2
10,3
12,0

14,0
18,8
14,5

2014
Admitidos
418
74
492

Demitidos
599
114
713

Total de
colaboradores
1955
220
2175

Índice
Homens
26,01%
42,73%
27,70%
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2010

2011

2012

2013

Índice

Índice

Índice

Índice

Admitidos

Demitidos

Total de
colaboradores

São Paulo

10,2

11,8

11,6

15,0

221

478

1103

Homens
31,69%

Espírito Santo

12,4

12,0

9,9

16,6

11

39

122

20,49%

Rotatividade
por
Região

2014
Índice

Bahia

11,2

13,5

12,8

13,4

260

196

950

24,00%

Total

10,7

12,5

12,0

14,5

492

713

2175

27,70%

Nota: Houve considerável elevação do índice de turnover, por conta da descontinuação da
unidade de Capuava em fevereiro, projetos de primarização de postos de trabalho na unidade de
Dias d’Ávila e reformulações pontuais de algumas estruturas organizacionais.
A+D
Fórmula

2

X 100

EM

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

Rotatividade por Região
35

31,7

30
24.0

25
20,5

20

16,7

15
10

15,0

13,5
12,4

12,0
11,2

10,2

11,8

12,8

11,6

13,4

9,9

5
0
2010
São Paulo

2011
Espírito Santo
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Bahia
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Segurança e saúde ocupacional
Na Paranapanema, a segurança a saúde dos colaboradores estão acima de qualquer
outra prioridade, sendo um compromisso permanente de todos colaboradores e
prestadores de serviços.
Em 2014, alavancamos o processo de mudança da cultura de saúde e segurança,
por meio de ações de melhorias do ambiente de trabalho e de um processo contínuo
de educação, capacitação e qualificação dos colaboradores, e campanhas educativas.
Os Diálogos de Segurança também são uma importante ferramenta de prevenção,
que tratam diariamente de temas de voltados para segurança, saúde, meio ambiente
e qualidade de vida.
A unidade de Utinga (SP), implementou o Sistema de Gestão de Segurança e
Saúde no Trabalho, que foi auditado e certificado em maio de 2014, conforme os
requisitos da BS OHSAS 18001:2007, concretizando mais uma grande conquista
para toda organização.

Indicadores de saúde e segurança

2010

2011

2012

2013

2014

35,66

40,71

37,71

21,18

12,02

Taxa de gravidade

418

814

296

231

167

Acidentes com e sem afastamento (2)

165

188

157

100

67

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

(1)

(2)

As taxas de frequência e gravidade consideram como referência a cada 1 milhão de horas
homem trabalhadas, conforme determina a NBR 14.280. Para cálculo dos dias perdidos,
considera-se o dia seguinte ao acidente.
Não estão incluídas pequenas lesões no nível de primeiros socorros
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A Paranapanema disponibiliza serviço médico em todas as unidades industriais
para atendimento preventivo e emergencial, equipe de segurança do trabalho, além
de colaboradores das diversas áreas operacionais, devidamente treinados, que
integram a Brigada de Emergência.

Programas de Prevenção
Em 2014, foram realizadas várias ações simultâneas nas unidades
de Santo André, Dias d’Ávila e Serra, voltadas à saúde, tais como:
• Outubro Rosa - Movimento popular internacionalmente
conhecido. O nome remete à cor do laço rosa que simboliza,
a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da
população, empresas e entidades.
Foi entregue para todos os colaboradores um kit contendo um
pequeno laço rosa junto com um informativo sobre prevenir o câncer
da mama.
• Novembro Azul - Campanha de conscientização realizada
por diversas entidades no mês de novembro dirigida a
sociedade e aos homens sobre a importância da prevenção e
do diagnóstico precoce do câncer de próstata.
Foi entregue para todos os colaboradores um kit contendo um
pequeno laço azul junto com um informativo de como a importância
da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.
• “A saúde em suas mãos” - Projeto piloto direcionado aos
colaboradores das unidades de Utinga e Capuava, em parceria
com o Sesi. Esse projeto deve se estender em 2015 para nossas
outras unidades. Todos os colaboradores foram convidados à
participar desta sessão de saúde, atendendo mais de 80% do
efetivo das unidades Utinga e Capuava.
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Além da atualização dos exames mandatórios, o SESI disponibilizou gratuitamente
os seguintes exames e serviços:
•
•
•
•
•
•

Medicação e avaliação do IMC,
Questionário de hábitos,
Perímetro abdominal,
Pressão arterial,
Glicemia
Avaliação odontológica.

Dias d’Ávila:
• Palestra sobre sexualidade feminina: direcionanda ao público feminino, sendo
discutido a prevenção do câncer de mama, útero e envelhecimento saudável.
• Palestra sobre prevenção do câncer de próstata e DST: direcionada ao
público masculino.
• Semana de orientação à saúde, temas abordados tais como: prevenção da
hipertensão e diabets, orientação dietética, alimentação saudável, prevenção
e DST-AIDS.
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Programa de Vacinação
O programa de vacinação anual tem como objetivo a imunização e proteção
contra os três subtipos do vírus influenza que mais circularam no inverno o A
(H1N1) – conhecido popularmente como gripe suína – A (H3N2) e B.
Em 2014 foram aplicadas 1.009 doses da vacina nos colaboradores de Utinga,
Capuava, Serra e Dias d’Ávila.

Capacitação e Desenvolvimento
A Paranapanema acredita que uma empresa é formada essencialmente por
pessoas e que, ao investir fortemente no desenvolvimento, é possível alcançar a
excelência. A Companhia busca criar condições para que os colaboradores realizem
o máximo de seu potencial, desenvolvendo-se profissional e pessoalmente.
As necessidades de treinamento e desenvolvimento são elaboradas anualmente
com os Gestores e Diretores da Paranapanema, com objetivo de proporcionar uma
ação efetiva na melhoria continua dos processos e atividades de cada área.

Média anual horas treinamento por colaborador
2010

2011

2012

2013

4,13

5,3

3,71

8,23

Homens
2014
Homens
6,51
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Projeto Menor Aprendiz
Buscando contribuir para a formação de jovens, a Paranapanema possui o
projeto Menor Aprendiz, um programa de aprendizagem voltado para a preparação
e inserção de jovens no mercado de trabalho. O projeto proporciona formação
técnico-profissional adequada ao desenvolvimento e procura transmitir aos menores
aprendizes valores como: relação de trabalho baseada em confiança e respeito
mútuos e dedicação de todos para enfrentar e vencer desafios.
Projeto menor aprendiz
Homens
Localidade

Santo André - SP
Serra - ES
Bahia

Parcerias

Nº de jovens
2012

2013

2014

Piero Pollone e Camp SBC

30

29

21

CESAM - Centro salesiano do Menor

7

8

8

Comunidade de Leandrinho e
Lamarão do Passé

28

33

30

Total de Jovens aprendizes

65

70

59

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

Programa de Apoio a Comunidade - PAC
Programa

Homens
Nº de pessoas atendidas
2012

2013

2014

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

839

980

1090

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

28

33

30
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3.5. Relações com Fornecedores
A Paranapanema leva em consideração as melhores práticas de mercado na
seleção de seus fornecedores, tratando-os como parceiros no desenvolvimento de
negócios produtivos e responsáveis. Por isso, é cautelosa ao escolher os profissionais
e empresas que irão atender as suas necessidades, sempre em busca de uma relação
baseada na honestidade, integridade, lealdade e ética.
As negociações junto aos fornecedores são conduzidas de forma a buscar os
melhores resultados para a Paranapanema, não sendo admitido aos colaboradores
obterem privilégios de preços ou de outra natureza para aquisição de bens para uso
pessoal, como também ter relação de emprego, contínuo ou eventual, com empresas
fornecedoras e, ainda, receber comissões, vantagens ou presentes que de alguma
forma possam interferir nas negociações.
A Paranapanema insere em todos os contratos com fornecedores cláusulas
específicas em que as partes se comprometem a atender expressamente a legislação
trabalhista, assim como executar os serviços em conformidade com disposições
legais. Além disso, alinhada com seu Código de Ética, exige que fornecedores não
adotem trabalho infantil ou análogo à escravidão, que respeitem os direitos humanos
e proíbem qualquer tipo de discriminação. O descumprimento das legislações
vigentes pode resultar na interrupção do contrato com o fornecedor.

3.6. Relações com Clientes
O relacionamento da Paranapanema com seus clientes é baseado principalmente
na ética e na transparência das informações, gerando uma relação sólida, responsável
e de confiança, transformando seus produtos e serviços em excelentes resultados.
A Paranapanema prima pela excelência em todos os aspectos do negócio, desde
a qualidade dos produtos e serviços até a entrega ao cliente, e para isso conta com
um time de colaboradores altamente especializados, oferece um suporte técnicocomercial completo com agilidade nas respostas para seus clientes, indicando e
desenvolvendo produtos inovadores que se encaixam às necessidades particulares
de cada cliente para sua melhor aplicabilidade.
A estrutura comercial está em constante evolução, com a finalidade de gerar
valor percebido ao cliente, pois essas ações são consideradas pontos fundamentais
para a satisfação e conquista da preferência dos clientes. A Companhia desenvolve
ações voltadas à pesquisa e inovação de produtos de cobre juntamente com clientes
e parceiros.
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Premiações
Em 2014, a Paranapanema recebeu os seguintes prêmios:
•

Prêmio Anamaco 2014 - Segmento de tubos e conexões de cobre categoria Pulverização e Grandes Clientes;

•

18º Prêmio Revenda - Melhor Produto do Ano na categoria no segmento de
tubos de cobre e conexões de cobre;

•

Prêmio Polo de Segurança - Categoria Bronze

Certificações
A Paranapanema atende às certificações exigidas pelo mercado nacional e
internacional por meio o sistema de Gestão, sendo que as unidades industriais são
certificadas nas seguintes normas:

Certificação

Unidade Industrial Unidade Industrial Unidade Industrial Unidade Industrial
PMA Dias D’Ávila
PMA Utinga
PMA Capuava
PMA Serra

ISO 9001 (produto)

Validade: 05/02/2018
Nº Certificado:
BR 020507-1

ISO 14001 (meio
ambiente)

Validade: 05/02/2018
Nº Certificado:
BR 020509-1

OHSAS 18001
(Saúde e seg.
do trabalho)

Validade: 05/02/2018
Nº Certificado:
BR 020511-1

Validade: 18/05/2015
Nº Certificado: FM
67115
Validade: 14/06/2017
Nº Certificado: EMS
567751
Validade: 08/05/2017
Nº Certificado: OHS
596092

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

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

-

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

-

Validade: 16/04/2015
Nº Certificado: OHS
569069
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Produtos e serviços
Os produtos certificados da Paranapanema são comercializados em conformidade
com normas técnicas abaixo descritas:

Produtos

Normas

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

RoHs e Reach

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

RoHs e Reach

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

ABTN NBR 13206

Tubos de cobre sem costura, para condução flexível para condução de fluídos

ABTN NBR 14745

Tubos de cobre sem costura para água

ASTM B88

Tubos de cobre sem costura para ar condicionado e refrigeração

ASTM B280

Tubos de cobre para drenagem
Componentes do sistema de água potável - saúde

ASTM B306
NSF / ANSI Standard 61

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

ABNT NBR 11720

Conexões com terminais de compressão para uso com tubos de cobre

ABTN NBR 15277

Catodo

Registro na Bolsa LME e Xangai

Conformidade
A Paranapanema atua em conformidade com normas e legislações nacionais e
internacionais vigentes, possuindo processos padronizados de fabricação para que
seus produtos sejam adequados às finalidades de seus clientes. Além disso, atua para
detectar e corrigir qualquer possível não conformidade.
Os sistemas de gestão de nossas unidades são avaliados periodicamente em função
de sua conformidade com as diretrizes corporativas de segurança, qualidade e meio
ambiente. Não há registro de desvios e eventos não conformes no fornecimento e
uso dos nossos produtos.
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3.7. Gestão de riscos
A Paranapanema entende que o gerenciamento de risco é fundamental para
apoiar seu plano de crescimento e o seu planejamento estratégico e financeiro.
O gerenciamento dos riscos é baseado na Política de Gestão de Riscos de Mercado,
aprovada pelo Conselho de Administração, que tem como objetivo prevenir os
impactos inesperados das variações de preços de mercadorias, taxas de câmbio e
de juros à lucratividade e fluxo de caixa da Paranapanema. Também estabelece uma
estrutura de governança corporativa e contratos que assegurem a efetiva implantação
das diretrizes da Paranapanema com relação à gestão de riscos de mercado apoiando
o plano de crescimento, o planejamento estratégico e a continuidade dos negócios da
Companhia. Assim, fortalece sua estrutura de capital e gestão de ativos, garantindo a
confiabilidade da gestão financeira bem como fortalecer as praticas de governança
corporativa.
Toda matéria sobre gerenciamento de Riscos a ser apreciada pelo Conselho de
Administração, deve ser apresentada ao Comitê de Finanças, Riscos e Contingências.
A Comissão de Riscos é responsável por:
(i) identificar riscos e acompanhar o aferimento de exposições;
(ii) orientar e validar propostas de limites e de respostas aos riscos 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;
(vi) propor atualizações, modificações ou flexibilizações eventuais de critérios ou
		
limites estabelecidos na Política.
A área de Gestão de Riscos tem como responsabilidades:
(i) mensurar e reportar a exposição aos riscos identificados;
(ii) contribuir para a identificação de novos riscos e reavaliação de riscos
		
já identificados;
(iii) produzir os relatórios de monitoramento e acompanhamento previstos
		
na Política;
(iv) centralizar as informações necessárias para comunicação interna e
		 externa das atividades de Gestão de Riscos de Mercado, garantindo
		
transparência da divulgação dos mesmos.
Cabe à Diretoria Executiva:
(i) avaliar o posicionamento da Companhia para cada risco identificado, de acordo
		
com as diretrizes e políticas emanadas do Conselho de Administração;
(ii) aprovar os indicadores de desempenho a serem utilizados na gestão
		
de riscos;
(iii) patrocinar as ações de fortalecimento e disseminação da cultura de gestão
		
de riscos e controles internos.
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3.8. Aspectos Econômicos
A receita líquida consolidada de 2014 foi de R$4.734,4 milhões. As vendas no
mercado interno totalizaram R$2.950,17 milhões, correspondendo a 62% da receita
líquida consolidada em 2014, contra 60% em 2013.

Lucro Bruto
A Paranapanema apresentou Lucro Bruto de R$384,2 milhões em 2014, com
margem bruta de 8,1% versus 7,1% em 2013, em razão, principalmente, das iniciativas
de redução de custos, um dos pilares do turnaround.

EBTIDA Ajustado
O EBITDA Ajustado da Paranapanema (resultado operacional antes de juros,
impostos, depreciação e amortizações, eliminando as receitas e despesas não
recorrentes) totalizou R$358,3 milhões em 2014, apresentando elevação de 7,8%
em comparação a 2013. Com esta melhora no resultado operacional, a Companhia
encerrou o ano com 7,6% de margem de EBITDA Ajustado, em comparação a 6,0%
em 2013.

Investimentos
Durante o exercício de 2014 foram investidos R$69 milhões em investimentos de
capital, cerca de 65% inferior ao orçamento de capital aprovado para o ano, devido
a uma ampla revisão da estratégia de investimentos, antes focada na expansão da
capacidade produtiva, e agora focada no aumento da utilização da capacidade.
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Indicadores Econômicos-Financeiros
Homens
Especificação
(R$ milhões)

2010

2011

2012

2013

2014

Receita Liquida Consolidada

3.192,1

4.098,4

4.025,8

5.548,6

4.734,4

Mercado Interno

1.919,0

2.375,4

2.880,7

3.323,8

2.950,1

Mercado Externo

1.237,1

1.722,9

1.145,1

2.224,8

1.749,6

CPV

-3.036,1

-4.005,1

-3.841,5

-5.153,8

-4.350,2

Custo do Metal

-2.529,1

-3.431,6

-3.361,5

-4.569,9

-3.797,6

83,3%

85,7%

87,5%

88,7%

87,30%

Custo do Metal/CPV
Lucro bruto

156,0

93,3

184,3

394,9

384,2

Despesas Operacionais

-106,3

-111,1

-111,4

-144,2

-131,2

Outras receitas, despesas operacionais liquidas

-25,0

-29,0

-282,7

-90,5

-126,4

Receitas/Despesas Financeiras liquidas

6,5

-43,8

-70,7

-163,4

21,7

IR e CSLL

16,0

42,9

74,0

9,2

-24,4

Lucro liquido (Prejuízo)

47,5

-47,7

-206,5

5,9

123,9

EBITDA Ajustado

130,7

69,2

125,0

332,4

358,3

Margem EBITDA

3,3%

1,0%

3,1%

6,0%

7,10%

Divida Líquida (caixa)

308,4

-144,4

156,1

716,6

274,1

Investimentos em ativo fixo

51,5

139,8

358,2

115,4

69,0

Indicadores Operacionais
Homens
MIL (T)

2011

2012

2013

2014

Produção Cobre Primário

213,1

175,3

256,9

238,4

Produção Produtos de Cobre

187,1

224,0

263,2

250,5

Consumo Próprio

154,5

155,5

153,9

183,6

Total

245,8

243,8

366,2

305,4

Venda de Cobre Primário

78,5

55,2

125,2

77,6

Venda de Produtos de Cobre

108,9

114,9

205,3

189,1

Total de Vendas

248,1

232,8

330,5

266,7

Obs.: Forma de apresentação alterada em relação aos anos anteriores para ficar igual ao
Demonstrativos financeiros da Companhia.
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Distribuição de Valor Adicionado

(R$ milhões)

R$ 212
Juros e Aluguéis
Salários e Encargos
Impostos, taxas e contribuições

R$ 709
R$ 58

Ano 2014
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Este relatório é um compromisso da Paranapanema com todos os públicos
com as quais interage, apresentado por meio de um processo de transparência
permanente relativo ao desempenho do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro
de 2014.

Contatos
Informações sobre este relatório ou qualquer parte de seu conteúdo
pode ser feito por meio do:
Website:
www.paranapanema.com.br
Email:
sustentabilidade@paranapanema.com.br
dri@paranapanema.com.br
Telefone:
+ 55 (11) 2199.7985
+ 55 (11) 2199.7566

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