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MENSAGEM DO
DIRETOR-PRESIDENTE
GRI 102-14

Iniciamos, em 2018, uma nova fase na história da Paranapanema. Após atravessar

Seguiremos firmemente dedicados a tornar a Companhia rentável. Nosso empenho,

um período de dificuldades, que culminou com a reestruturação financeira em 2017,

nesse sentido, está em expandir investimentos nas unidades industriais, com vistas a

pudemos dar passos importantes em direção ao objetivo de recuperar a rentabilidade

aumentar a qualidade, confiabilidade e produtividade das operações. Outra atividade

das operações. Na atual etapa, os esforços estão concentrados especialmente nas nos-

à qual estamos atentos é a comercial, com diversas iniciativas para reconquistar merca-

sas fábricas, visando requalificar os principais ativos.

dos e expandir a nossa área de atuação. Nossa finalidade é ampliar o volume de vendas,
o que também contribuirá para reduzir a ociosidade das fábricas. Estamos comprome-

Executamos com êxito a manutenção programada na unidade de Dias d’Ávila, nos

tidos com a austeridade nos gastos, com a adoção de uma política conservadora de

primeiros meses do ano. Em paralelo, reduzimos as despesas com ociosidade e contin-

administração de caixa, com a racionalização de custos e despesas e com a busca con-

gência, geramos caixa operacional e aumentamos o volume de produção.

tínua por melhorias em nossos processos. A gestão criteriosa do capital de giro é fundamental para sustentar nossas operações, assim como o aumento do crédito junto aos

Os ganhos com essas medidas já foram sentidos no semestre seguinte. A receita líquida

fornecedores e o maior volume na antecipação de recebíveis.

alcançada pela Paranapanema, em 2018, superou em 36% a verificada no ano anterior.
O EBITDA, por sua vez, foi positivo em R$ 82,7 milhões, deixando para trás os resultados

Não é exagero dizer que estamos construindo uma nova Companhia. Nosso desejo

negativos de 2017. Ao observar os números do quarto trimestre, verificamos um lucro

é que acionistas e colaboradores sintam cada vez mais orgulho da Empresa. Só que a

líquido de R$ 32,7 milhões no período. Fechamos o ano, portanto, com importantes

transformação precisa acontecer em todas as áreas, não só na parte financeira. Nesse

avanços em termos de vendas e reversão do resultado operacional, apesar do primeiro

sentido, nosso trabalho inclui reposicioná-la em diversas frentes, razão que nos fez ini-

semestre ter sido prejudicado pelos dias de não produção, durante a manutenção.

ciar um projeto de revisão de nossa cultura corporativa, em linha com o momento de
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mudanças que a Paranapanema atravessa. Também aprimoramos procedimentos operacionais e administrativos, de forma a instituir modelos mais modernos e eficientes que
nos levarão à excelência. Lançamos novas políticas e atualizamos outras, sempre em
busca de alinhar nossas diretrizes com as melhores práticas de governança corporativa.
Investimos em ações de bem-estar, que visam proporcionar aos colaboradores ambientes de trabalho mais saudáveis e seguros, e buscamos aprimorar ainda mais nossos esforços para minimizar os impactos das operações sobre o meio ambiente e a qualidade
de vida das comunidades vizinhas às fábricas.
Foi um ano de muito trabalho, em que as equipes foram bastante demandadas. Mas
temos ambições grandes. Queremos fazer da Paranapanema a empresa que ela merece
ser. É uma Companhia com quase 60 anos de trajetória e uma referência global no setor
de cobre. Nosso compromisso é transformar tudo isso em resultados consistentes, e
criar e compartilhar valor com a sociedade. As metas são desafiadoras, mas os avanços
observados em 2018 indicam que estamos na direção certa. Agradeço aos nossos colaboradores, acionistas, clientes, fornecedores e demais públicos de relacionamento a
confiança e apoio às nossas estratégias e decisões.

Marcos Paletta Camara
Diretor-presidente

DESTAQUES
R$ 160 milhões em investimentos na Manutenção Programada da unidade de Dias d´Ávila (BA),
direcionados às áreas de Fundição, Conversão, Ácido Sulfúrico e Tratamento de Efluentes.

2.202 colaboradores1, número que supera em 7,6% o total verificado no ano anterior.
Avanço na metodologia de medição das emissões de gases efeito
estufa. Antes restrita à unidade de Santo André (SP), em 2018 o levantamento passa a incluir as
fábricas da Bahia e do Espírito Santo.
Conquista de novos mercados internacionais, como Oriente Médio e Índia. Com eles, são

países atendidos, distribuídos entre Américas, Europa, África e Ásia.

24 os

Participação relevante nas exportações brasileiras de cobre: responde por 100%

das vendas
de cátodos do País ao exterior, e por 82% do total de fios e vergalhões
comercializados.
Crescimento de 36% na receita Líquida, que somou R$4.765,8
Volume de Vendas 9% maior: 174,0

milhões.

mil toneladas entre cobre primário, produtos de cobre e

coprodutos.
1 Dados não incluem os colaboradores do Centro de Distribuição de Produtos de Cobre (CDPC).
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PRINCIPAIS
INDICADORES
EM R$ MILHÕES

2018

2017

2016

2015

2014

4.765.777

3.508.460

4.586.455

5.374.268

4.734.359

LUCRO BRUTO

270.605

244.565

349.868

411.215

384.175

EBITDA

82.708

(214.705)

108.366

265.725

243.567

DESPESAS OPERACIONAIS

(336.094)

(585.843)

(383.364)

(267.822)

257.579

RESULTADO LÍQUIDO

(323.373)

(135.770)

(373.168)

134.786

123.881

INVESTIMENTOS OPERACIONAIS

197.931

106.235

111.370

256.415

68.673

1.850.739

1.669.240

1.706.316

1.026.848

274.143

COBRE PRIMÁRIO (VOLUME DE PRODUÇÃO EM TONELADAS)

147.127

142.890

225.558

241.469

238.428

PRODUTOS DE COBRE (VOLUME DE PRODUÇÃO EM TONELADAS)

148.287

136.104

174.581

232.260

250.537

COPRODUTOS (VOLUME DE PRODUÇÃO EM TONELADAS)

604.284

631.132

872.998

792.179

983.336

COBRE PRIMÁRIO (VOLUME DE VENDAS EM TONELADAS)

57.246

59.614

106.796

115.835

77.585

PRODUTOS DE COBRE (VOLUME DE VENDAS EM TONELADAS)

116.311

99.230

135.787

166.117

189.121

2.202

2.047

2.085

2.213

2.175

TOTAL DE EMISSÕES DE GEE, POR PESO (TCO2E) - ESCOPO 1*

7.218,67

5.159,29

5.550,07

4.222,24

N.D.

TOTAL DE EMISSÕES DE GEE, POR PESO (TCO2E) - ESCOPO 2*

27.869,09

7.201,21

8.270,52

10.694,47

N.D.

376.694

359.463

438.301

438.698

480.028

4.041.693

3.055.815

4.178.683

3.921.086

4.304.332

17.122

24.176

9.254

9.877

14.494

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS
RECEITA LÍQUIDA

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO
INDICADORES DE PRODUÇÃO E VENDAS

INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS
NÚMERO DE COLABORADORES

CONSUMO ANUAL DE ENERGIA (MIL KWH/T)
CONSUMO ANUAL DE ÁGUA (M3)
INVESTIMENTOS EM GESTÃO E MELHORIAS AMBIENTAIS (R$ MIL)

* Os dados de 2018 incluem as unidades de Dias d’Ávila (BA), Santo André (SP) e Serra (ES). Nos anos anteriores, as informações eram restritas à unidade paulista.
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SOBRE O
RELATÓRIO
GRI 102-1; 102-44; 102-45; 102-49; 102-50; 102-51; 102-52; 102-53; 102-54

Nas páginas a seguir, a Paranapanema S.A. apresenta os resultados de seus negócios no

Os tópicos de desempenho (ambientais, sociais e econômicos) reportados neste relató-

ano de 2018 (entre 1º de janeiro e 31 de dezembro). Relata, ao longo do documento, as

rio se referem, respectivamente, aos resultados alcançados nas unidades operacionais da

ações que influenciaram seu desempenho nas esferas econômica, social e ambiental. Tam-

Companhia, localizadas nos Estados da Bahia, São Paulo e Espírito Santo. Este relatório

bém traz informações sobre a estrutura corporativa e operacional, a estratégia de negócios

também indica, em sua Matriz de Materialidade, como as ações e iniciativas desenvolvi-

perseguida, mercados atendidos e práticas de gestão e governança, entre outros assuntos.

das pela Paranapanema guardam relação e contribuem com as metas estabelecidas por
movimentos globais que apoiam o desenvolvimento sustentável, como os Objetivos de

A publicação de relatórios anuais, como este, é uma prática da Companhia, aprimorada

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o Pacto Global, ambas iniciativas da Organização

ao longo do tempo. A versão aqui apresentada1 segue as diretrizes da Global Reporting

das Nações Unidas (ONU).

Initiative (GRI), instituição internacional que tem, como intuito, orientar empresas e governos em relação às melhores formas de comunicar os impactos que suas atividades

Dúvidas sobre as informações aqui apresentadas, assim como o encaminhamen-

provocam sobre questões críticas de sustentabilidade, como mudanças climáticas e direi-

to de comentários, sugestões ou críticas podem ser feitos por meio do e-mail

tos humanos. É o segundo ano que a Paranapanema utiliza a metodologia GRI na versão

comunicacao@paranapanema.com.br.

Standard, opção Essencial. As demonstrações contábeis (disponíveis aqui), por sua vez,
seguem as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB) e são auditadas pela PwC Auditores Independentes.

1 Material avaliado e aprovado pelo Conselho de Administração da Paranapanema S.A. em 26 de abril de 2019.

BOA LEITURA!
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MATRIZ DE
MATERIALIDADE

MATERIAIS
INTEGRIDADE

GRI 102-42; 102-43; 102-48

EQUILÍBRIO FINANCEIRO
EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Para reportar suas informações no formato GRI Standard,
opção Essencial, a Paranapanema estabelece uma ma-

CUIDADO COM O TIME

triz com treze principais temas. Reúne os considerados

EMISSÕES E EFLUENTES

MATERIAIS, IMPORTANTES e de ATENÇÃO para que
seus negócios sejam conduzidos de forma sustentável:

IMPORTANTES
ENGAJAMENTO
COMUNITÁRIO

GESTÃO
SUSTENTÁVEL

ATENÇÃO

RESÍDUOS

INFLUÊNCIA POSITIVA NA
CADEIA DE VALOR

ÁGUA

DIVERSIDADE

ENERGIA
SATISFAÇÃO DOS
CLIENTES

INOVAÇÃO

TEMAS MATERIAIS: impactos, riscos e oportunidades têm,
no cenário atual, altíssimarelevância para a geração de valor
da Companhia e alta influência na decisão dos stakeholders.
TEMAS IMPORTANTES: alta relevância para a geração de valor
e alta/média influência na decisão dos stakeholders.
TEMAS DE ATENÇÃO: média/baixa relevância para a geração
de valor e média/baixa influência na decisão dos stakeholders.
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MATRIZ DE
MATERIALIDADE
A definição desses temas teve apoio em Estudo de Materialidade realizado, por consultoria independente, com
base em três ferramentas de engajamento: painéis com stakeholders, questionários on-line e entrevistas individuais, abordagens que buscam avaliar os impactos econômicos, sociais e ambientais sobre os públicos com os quais a
Paranapanema se relaciona. Considerando as três frentes, 125 indivíduos puderam manifestar suas percepções de como
afetam, ou podem ser afetados, pela atuação da Companhia. Também indicaram, na ocasião, os tópicos relacionados à sustentabilidade do negócio sobre os quais têm mais interesse.
As consultas ocorreram entre os dias 21 de janeiro e 18 de fevereiro de 2019 e abrangeu os seguintes públicos:
PAINÉIS DE STAKEHOLDERS: 62 pessoas divididas em quatro painéis. Três exclusivamente para colaboradores
(representantes das três unidades – BA, SP e ES) e um, em Dias d’Ávila (BA), aberto para a comunidade e
representantes de órgãos públicos e da sociedade civil.
QUESTIONÁRIOS ON-LINE: 51 respondentes, entre fornecedores, clientes, instituições financeiras, comunidades
e imprensa.
ENTREVISTAS: 12 abordagens individuais a sindicalistas, investidores e representantes das comunidades.
As informações apuradas com os stakeholders foram apresentadas, discutidas e aprovadas pela Comissão de Sustentabilidade da Paranapanema. A importância atribuída aos assuntos acabou por estabelecer os temas considerados materiais,
importantes e de atenção.
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INDICADORES
GRI

A partir da Matriz de Materialidade, foram definidos os tópicos GRI que estão reportados
neste relatório. O detalhamento dessas informações pode ser consultado no Sumário
de Conteúdo GRI.

MATERIALIDADE E SEUS LIMITES
GRI 102-40; 102-46; 102-47; 103-1

TEMA

DESCRIÇÃO

ONDE OCORRE

TÓPICOS GRI
RELACIONADOS

INTEGRIDADE

Ética e integridade; combate
à corrupção; conformidade
ambiental

Instalações PMA(1);
Fornecedores; Comunidades;
Clientes

205-2; 205-3; 3071; 103-1; 103-2;
103-3

EQUILÍBRIO
FINANCEIRO

Performance econômica

Instalações PMA; Investidores;
Acionistas

201-1; 103-1; 103-2;
103-3

CUIDADO COM
O TIME

Saúde e Segurança no Trabalho;
Treinamento e educação;
Emprego

Colaboradores; Terceiros;
Instalações PMA

401-1; 401-2; 403-1;
403-2; 403-4; 404-1;
103-1; 103-2; 103-3

EMISSÕES E
EFLUENTES

Emissões; efluentes

Instalações PMA; Colaboradores; 305-1; 305-2; 306-1;
Meio ambiente; Comunidades
103-1; 103-2; 103-3

ENGAJAMENTO
COMUNITÁRIO

Comunidades locais; práticas de
compra

Instalações PMA; Colaboradores; 413-1; 204-1; 103-1;
Fornecedores; Comunidades
103-2; 103-3

RESÍDUOS

Gestão de resíduos

Instalações PMA; Colaboradores; 301-1; 306-2; 103-1;
Meio ambiente; Comunidades
103-2; 103-3

ÁGUA

Gestão da água

Instalações PMA; Colaboradores; 303-1, 303-3; 103-1;
Meio ambiente; Comunidades
103-2; 103-3

SATISFAÇÃO
DOS CLIENTES

Saúde e Segurança dos clientes

Instalações PMA; Colaboradores;
416-1; 103-1; 103-2;
Fornecedores; Clientes;
103-3
Sociedade em geral

EFICIÊNCIA
OPERACIONAL

Melhoria contínua de processos,
qualidade e confiabilidade

Instalações PMA; Colaboradores;
103-1; 103-2; 103-3
Terceiros

INFLUÊNCIA
POSITIVA NA
CADEIA DE
VALOR

Avaliação Ambiental dos
Fornecedores

Instalações PMA; Colaboradores;
308-1; 103-1; 103-2;
Fornecedores; Comunidades;
103-3
Meio Ambiente

ENERGIA

Consumo racional de energia

Instalações PMA; Colaboradores; 302-1; 103-1; 103-2;
Terceiros; Meio Ambiente
103-3

DIVERSIDADE

Promoção da diversidade no
quadro de funcionários

Instalações PMA; Colaboradores; 405-1; 103-1; 103-2;
Terceiros
103-3

INOVAÇÃO

Inovação dos produtos e
processos

Instalações PMA; Colaboradores;
Terceiros; Fornecedores; Clientes; 103-1; 103-2; 103-3
Sociedade em geral

(1) Inclui unidades operacionais e administrativas

10

SUMÁRIO
SOBRE A PARANAPANEMA

11

ESTRATÉGIA

19

OPERAÇÕES 24
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36
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• SOBRE A
PARANAPANEMA

PERFIL

• ESTRATÉGIA
• OPERAÇÕES
• ÉTICA E
GOVERNANÇA

GRI 102-1; 102-2; 102-3; 102-5; 102-6; 102-7

Indústria metalúrgica, a Paranapanema S.A. é a única

A logística de transporte e entrega desses itens é feita

ma espontânea, práticas diferenciadas de Governança

empresa brasileira a transformar o cobre mineral em

pelo Centro de Distribuição de Produtos de Cobre Ltda.

Corporativa. A Paranapanema também é a única em-

metal por meio do processo de fundição e refino de co-

(CDPC), empresa sob seu controle, a partir de operações

presa brasileira com cátodos registrados na Bolsa

bre primário. Também atua na produção de semimanu-

na Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro.

de Metais de Londres (LME, na sigla em inglês) e na

• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS

faturados de cobre e suas ligas (latão e bronze).

• PESSOAS
• MEIO AMBIENTE
• SOCIEDADE
• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO
• ANEXO GRI

Bolsa de Metais de Shangai (SHMET, também na sigla
No final de 2018, contabilizou 672 clientes atendidos no

em inglês), o que permite que o material seja transacio-

Possui três unidades operacionais. Em Dias d’Ávila (BA)

Brasil e em outros 24 países, carteira formada por gran-

nado em mercados internacionais.

- matriz da Companhia -, produz e comercializa, sob a

des indústrias dos segmentos automobilístico, eletroele-

marca Caraíba, cátodos, fios trefilados e vergalhões, além

trônico, de máquinas e equi-

dos coprodutos de cobre, como a lama anódica, oleum,

pamentos, por exemplo.

e ácido sulfúrico 98% e 45%1, que são comercializados
por meio da marca Paranapanema. Em Santo André (SP),

Fundada em 1961, a Parana-

com a marca Eluma, fabrica e vende produtos de cobre

panema se tornou compa-

e suas ligas, como laminados, tubos, arames e barras. E

nhia de capital aberto dez

em Serra (ES), também sob a marca Eluma, produz as

anos depois, e atualmente

conexões de cobre e bronze.

negocia suas ações no Novo
Mercado da B3, ambiente

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

1 O ácido sulfúrico 98% é utilizado nas indústrias química, de fertilizantes,
sucroalcooleira e de papel e celulose, além de ser empregado no
tratamento de efluentes. Já o ácido sulfúrico 45% é demandado pelo
segmento agrícola, por exemplo.

de listagem que reúne empresas que adotam, de for-

• ÚNICA PRODUTORA BRASILEIRA DE CÁTODO
• MAIOR PRODUTORA BRASILEIRA DE FIOS E VERGALHÕES
• 3o MAIOR PRODUTOR DO BRASIL DE ÁCIDO SULFÚRICO E O MAIOR DA
REGIÃO NORTE E NORDESTE(1)
• 4a MAIOR EMPRESA DO ESTADO DA BAHIA (2)
• 110a MAIOR EMPRESA DO PAÍS(2)
(1) Congresso Brasileiro de Ácido Sulfúrico 2017 (COBRAS)
(2) Fonte: Maiores e Melhores da revista Exame
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UM POUCO MAIS
SOBRE AS UNIDADES

• ESTRATÉGIA
• OPERAÇÕES

1

• ÉTICA E
GOVERNANÇA

• 1.060 colaboradores diretos

• 1.050 colaboradores diretos

• 580 mil toneladas de capacidade instalada

• 68 mil toneladas de capacidade instalada

• 1.555.987 m2 de área total

• 240.846 m2 de área total

• 90.342 m2 de área construída

• 88.061 m2 de área construída

2

5

• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS

1

• PESSOAS

DIAS D’ÁVILA (BA)

SERRA (ES)

• 92 colaboradores diretos

• MEIO AMBIENTE

• 1 mil toneladas de capacidade instalada
• SOCIEDADE
• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO
• ANEXO GRI

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

3
4
5

2

• 40.500 m2 de área total
• 9.640 m2 de área construída

3

CDPC (RJ E BA)

• 13 colaboradores diretos
• 3.000 m2 de área total em Itatiaia (RJ), com
capacidade
de armazenamento de 2.200 toneladas
• 1.800 m2 de área total em Dias d’Ávila (BA), com
capacidade de armazenamento de 400 toneladas

4

SANTO ANDRÉ (SP)

ESCRITÓRIO
CORPORATIVO (SP)

• Inaugurado em 2018, está
localizado na Vila Olímpia, bairro
reconhecido como novo centro
financeiro da capital paulista. É um
escritório criado para reuniões, sem
nenhuma atividade administrativa,
com o intuito de facilitar o
deslocamento e o contato dos
profissionais da Companhia com
clientes, investidores, bancos e
autoridades.
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MISSÃO, VISÃO
E VALORES

• ESTRATÉGIA

GRI 102-16

• OPERAÇÕES
• ÉTICA E
GOVERNANÇA
• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS
• PESSOAS

MISSÃO
Garantir a produção de cobre e suas ligas, com

Motivação para conquistar e manter clientes.

sustentabilidade e valor percebido por colaboradores,

Capacidade de crescer com sustentabilidade.

acionistas, clientes e fornecedores.

Ética exemplar nas relações internas e externas.
Criatividade e inovação para alcançar a excelência.

• MEIO AMBIENTE
• SOCIEDADE
• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO
• ANEXO GRI

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

VALORES

VISÃO
Ser uma Empresa classe mundial, reconhecida pela
competitividade de seus custos e pela excelência de
seus produtos e serviços.

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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PARANAPANEMA

O CAMINHO DA
TRANSFORMAÇÃO DO COBRE

• ESTRATÉGIA

GRI 102-9

• OPERAÇÕES
• ÉTICA E
GOVERNANÇA

28%

A Paranapanema adquire
o concentrado de cobre
do Chile e do Peru

TEOR
APROXIMADO
DO MATERIAL

• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS

Cobre
72%

• PESSOAS
• MEIO AMBIENTE

PERU

O concentrado
chega ao porto
de Aratu (BA)

• SOCIEDADE
• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO

Aratu (BA)

CHILE
Unidades de
SERRA e

SANTO ANDRÉ

• ANEXO GRI

Dias D´Ávila
RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

Transformação em
metal e produtos
não acabados

Outros metais - como ouro,
prata, zinco, chumbo e
níquel - e outros elementos,
como enxofre
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COMO FUNCIONA A
PRODUÇÃO DO CÁTODO

• ESTRATÉGIA

GRI 102-9

• OPERAÇÕES
• ÉTICA E
GOVERNANÇA

Cerca de
28% de cobre

Cerca de
62% de cobre

Cerca de
78% de cobre

Cerca de
99,5% de cobre

• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS
• PESSOAS

Manuseio do
concentrado
de cobre

Secagem do
concentrado
de cobre

Fusão no
forno flash

Conversão

Refino a fogo

Solidificação
e moldagem

Placas de
ânodo

• MEIO AMBIENTE

• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO
• ANEXO GRI

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

PADRÃO EXPORTAÇÃO

99,99% de cobre

• SOCIEDADE

Placas
de ânodo

Refino eletrolítico
por 11 dias

Produção
de cátodo

Os cátodos podem
seguir para a fabricação
de outros produtos
de cobre

Os cátodos são enviados
para nossas demais
unidades ou vendidos
para outras indústrias

O cátodo, fabricado a partir do
concentrado de cobre, em Dias
d’Ávila, é internacionalmente
conhecido pela sua qualidade,
que atinge 99,99% de pureza. Essa
característica é comprovada pelo
registro do material na LME como
grau “A”, o que torna a Paranapanema
um player diferenciado nos mercados
internacionais.
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O COBRE E
SUA UTILIDADE

• ESTRATÉGIA
• OPERAÇÕES
• ÉTICA E
GOVERNANÇA

Metal mais antigo do mundo1, o cobre
está presente nos mais diversos objetos
e manufaturas, desde moedas, utensílios
domésticos, instrumentos musicais de so-

• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS
• PESSOAS

pro e percussão e joias, até botões e alfinetes. Também é importante para a indústria, como a automobilística e a eletrônica,
e em serviços, como saúde e construção

• MEIO AMBIENTE
• SOCIEDADE
• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO
• ANEXO GRI

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

civil. Pela eficiência na condução de energia, a quantidade do metal encontrada
em carros elétricos pode ser até três vezes maior que a utilizada em automóveis
a combustão. Todos esses atributos fazem

Na construção civil, está nas estruturas,

O DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA RENOVÁVEL TRAZ NOVAS
OPORTUNIDADES PARA O COBRE. PELA EXCELENTE CONDUTIVIDADE
QUE APRESENTA, O METAL PODE AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE
A EFICIÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE FORMA A
OBTER A MÁXIMA EFICIÊNCIA NA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO
DE ENERGIA, GERANDO MENOS IMPACTO AO MEIO AMBIENTE.
TAIS CARACTERÍSTICAS FAZEM COM QUE SEJA AMPLAMENTE
UTILIZADO EM SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DE
FONTES RENOVÁVEIS, COMO GERADORES SOLARES, EÓLICOS E
HIDRELÉTRICOS.
Fonte: https://www.procobre.org/pt/noticias/energia-renovavel-um-impulso-sustentavelpara-a-industria-do-cobre/

esquadrias, reforços e instalações sanitárias,
pelo fato de ser flexível, adaptável e reciclável.
Resistente a altas temperaturas, é muito aproveitado na rede hidráulica de água quente.
No setor de energia, é amplamente utilizado pela elevada condutividade elétrica e resistência às altas temperaturas que apresenta.
Na eletroeletrônica, a capacidade de armazenar energia faz com que dispositivos
como baterias de íons de lítio, volantes e
geradores dependam muito dele para operar. Também é aplicado em cabos e fios de

do cobre o terceiro metal mais usado pela

telecomunicação, além de motores e trans-

indústria no mundo , atrás apenas do alu2

mínio e do ferro. Confira algumas formas de utilização do cobre :
3

1 Fonte:https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2014/08/23/pesquisadores-encontramartigo-de-metal-mais-antigo-do-mundo-em-israel.htm
2 Fonte: https://www.infomet.com.br/site/metais-e-ligas-conteudo-ler.php?codAssunto=62
3 Fontes consultadas: ABCobre (http://www.abcobre.org.br/conteudo/tecnologia.html); Engenharia

formadores.
sustentável (http://www.engenhariasustentavel.org.br/?p=883); Portal Metálica (http://wwwo.metalica.com.
br/o-cobre-e-suas-aplicacoes); Procobre (https://www.procobre.org/pt/noticias/cobre-o-futuro-de-nossasnecessidades-eletricas/; https://www.procobre.org/pt/noticias/como-o-cobre-ajuda-o-mercado-de-energialimpa/ e https://www.procobre.org/pt/noticias/tres-maneiras-que-fazem-com-que-o-cobre-contribuapara-a-saude-cobresaude/); e Infomet (https://www.infomet.com.br/site/metais-e-ligas-conteudo-ler.
php?codAssunto=109)
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Na automotiva, está nos fios, conectores, freios, rolamentos, radiadores e motor. Também é importante na
manufatura de veículos elétricos, crucial para motores,

• ÉTICA E
GOVERNANÇA

fiação e baterias.

• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS

calor e frio faz com que seja bastante aproveitado em

• PESSOAS
• MEIO AMBIENTE
• SOCIEDADE

Na de eletrodomésticos, a eficácia na condução de
equipamentos refrigerados, como geladeiras e câmaras
frias, e em fontes de calor, como aquecedores, fornos,
fogão e micro-ondas.
Na saúde, é útil em hospitais e em equipamentos médicos pelas propriedades antimicrobianas, além da
eficácia comprovada no combate às principais bactérias

• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO

e fungos que costumam surgir em sistemas de aqueci-

• ANEXO GRI

binado com níquel, evita a corrosão da água pelo mar

mento, ventilação e ar-condicionado.
Na navegação, é usado nos cascos de navios. Come melhora a eficiência do transporte, o que resulta em
menor consumo de combustível.

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

GERMES E BACTÉRIAS MORREM QUANDO
ENTRAM EM CONTATO COM MATERIAIS
DE COBRE. O METAL IMPEDE QUE ESSES
MICRO-ORGANISMOS SE PROPAGUEM
E CONTAMINEM OS AMBIENTES, POIS
ELIMINA 99,9% DAS BACTÉRIAS APÓS
2 HORAS DE EXPOSIÇÃO, SEGUNDO A
PROCOBRE. POR ISSO, DIVERSOS LOCAIS
NO MUNDO (HOSPITAIS E AEROPORTOS,
POR EXEMPLO) CONTAM COM A PRESENÇA
DELE NAS SUPERFÍCIES. O AEROPORTO DE
CONGONHAS, EM SÃO PAULO, É UM DESSES
CASOS. TEM O COBRE DA PARANAPANEMA
INSTALADO EM GUICHÊS E CORRIMÃOS
PARA EVITAR CONTAMINAÇÕES.

ESTRATÉGIA
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• ESTRATÉGIA
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Recuperar os ativos e a capacidade operacional, ao

curto prazo. Em 2019, por exemplo, há planos de desti-

o nível de endividamento. O processo foi finalizado em

mesmo tempo em que reduz ociosidade e aumenta a

nar entre R$170 milhões e R$230 milhões para tal finali-

setembro daquele ano e envolveu uma série de iniciati-

qualidade, a confiabilidade e a eficiência, são as priori-

dade, valores que dependem de captação de linhas de

vas, como a redução de 28% e alongamento de 86% da

dades da atual gestão da Paranapanema. Integralmente

financiamento específicas, de maior detalhamento dos

dívida financeira, que passou a ter prazo médio aproxi-

dedicados a restaurar a rentabilidade das operações, os

projetos e de aprovação da Administração.

mado de 4,5 anos.

administradores têm conciliado a busca de maior eficiência com uma conservadora política de administração

Em paralelo, outras medidas estão em curso, como revi-

de caixa, com disciplina em custos e despesas.

são dos processos operacionais e administrativos, com
vistas a alcançar ganhos de eficiência e racionalização

Os passos, nessa direção, já começaram a ser dados

de custos. A estratégia comercial, por sua vez, foi redese-

em 2018. A manutenção programada na fábrica de

nhada para adaptar o mix de produtos de acordo com

Dias d’Ávila, iniciativa que teve o objetivo de garantir a

a demanda e impulsionar ainda mais as exportações,

confiabilidade das operações, marca o início dessa nova

movimento que ganha força com a conquista de novos

fase, que deve se estender para os próximos cinco anos.

mercados e criação de melhores canais de distribuição.

Nesse período, outras ações corretivas e preventivas
estão previstas. Revitalizar as instalações operacionais,

O novo momento da Paranapanema acontece após a

de forma a garantir e superar gargalos da produção, será

reestruturação financeira ocorrida em 2017, que teve o

o principal destino dos investimentos da Companhia no

objetivo de fortalecer a estrutura de capital e readequar

RESTAURAR A
RENTABILIDADE
DAS OPERAÇÕES
É UMA DAS
PRIORIDADES
DA ATUAL GESTÃO
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CULTURA

• ESTRATÉGIA

GRI 102-16

• OPERAÇÕES
• ÉTICA E
GOVERNANÇA
• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS

A Paranapanema deu início, em 2018, a um amplo proces-

individuais com colaboradores em diferentes níveis e

ma, mais especificamente sobre seu propósito, visão e

so de diagnóstico e transformação de sua cultura corpora-

nas três unidades, além de 15 grupos focais (que alcan-

valores. Por meio de profundas reflexões com todos os

tiva. Esse passo está em linha com o novo momento que

çou aproximadamente 130 colaboradores) e três ob-

níveis da organização, e em estudos e análises realiza-

a Companhia atravessa, em que busca restaurar a qualida-

servações em campo.

das pela consultoria, buscou-se entender o papel que

de, a confiabilidade e a produtividade das operações.

a Companhia desempenha na sociedade atual. A parO retrato obtido com essa experiên-

tir daí, serão estabelecidas, em 2019,

O sucesso da estratégia de negócios atualmente pro-

cia permitiu detectar diversos pon-

novas diretrizes que traduzem me-

posta depende de fatores diversos, nos quais o colabora-

tos positivos, como o orgulho dos

lhor sua razão de existir, além das

dor tem grande participação. Vai além de engajamento.

colaboradores de pertencerem à

Compreende a forma como o público interno se iden-

Companhia, traço que será cultivado

tifica com os propósitos e valores corporativos, além da

e estimulado. Por outro lado, indicou

• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO

maneira com que a empresa é percebida e a influência

oportunidades de melhoria, o que

que exerce na vida e história de cada funcionário.

sinaliza a importância de um traba-

• ANEXO GRI

• PESSOAS
• MEIO AMBIENTE
• SOCIEDADE

A TRANSFORMAÇÃO DA
CULTURA CORPORATIVA
ESTÁ EM LINHA COM O NOVO
MOMENTO QUE A COMPANHIA
ATRAVESSA.

2018

os públicos com que se relaciona.
A administração da Paranapanema
entende que a transformação da

lho mais dirigido, de forma a engajar

cultura corporativa contribuirá para

Com o intuito de levantar essas impressões, foi realiza-

o público interno no novo direciona-

que sejam alcançados os objetivos

do o Diagnóstico de Cultura Organizacional. O trabalho,

mento dado aos negócios e à gestão da Empresa.

desenvolvido por consultoria especializada, baseou-se
RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

propostas e compromissos perante

e metas estratégicas mais rapidamente. Serão definidos
e acompanhados indicadores para medir o processo de

em observação de campo e escuta corporativa. Foram

Essa revisão cultural também estimulou um novo olhar

transformação cultural. É fundamental, portanto, para a

realizadas, nos meses de maio e junho, 54 entrevistas

sobre o posicionamento institucional da Paranapane-

perenidade das operações e novos ciclos de crescimento.
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SUSTENTABILIDADE
DOS NEGÓCIOS

• ESTRATÉGIA

GRI 102-11; 103-2; 103-3

• OPERAÇÕES

Gerar e compartilhar valor para os públicos com que se relaciona é o objetivo da Paranapane• ÉTICA E
GOVERNANÇA
• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS
• PESSOAS
• MEIO AMBIENTE

ma. Nesse contexto, a sustentabilidade ocupa um papel fundamental. As estratégias e ações
sobre esse tema permeiam, e são aplicadas, nas várias etapas do processo de produção da
Companhia. Estão presentes desde a aquisição da matéria-prima até a entrega dos produtos
para seus clientes. Abrangem, portanto, temas econômico-financeiros, ambientais e sociais.
Os princípios considerados essenciais para a perenidade dos negócios estão consolidados na
Política de Sustentabilidade, que foi revisada e ganhou nova versão em 2018. Nela, é reforçado o
papel da visão sustentável no direcionamento e orientação das decisões pertinentes aos negó-

• SOCIEDADE

cios, assim como destaca a importância de engajamento das diferentes áreas nesses esforços.

• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO

Uma forma de aproximar as lideranças e as várias frentes de atuação a essas questões se dá

• ANEXO GRI

porativa, Operações, Comunicação e Sustentabilidade, Gestão de Pessoas, Meio Ambiente e

por meio da Comissão de Sustentabilidade. Atuante desde setembro de 2017, é formada por
uma equipe multidisciplinar, com diretores e representantes de áreas como as de Gestão CorSegurança do Trabalho, Financeiro, Relações com Investidores, Jurídico-Societário e Comercial.
Juntos, buscam estimular a criação de mecanismos que ajudem a integrar a sustentabilidade

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

cada vez mais à cultura da Companhia. Assim, por meio de reuniões trimestrais, planejam, propõem e acompanham ações sobre o tema.
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O documento, que ganhou nova versão em 2018, estabelece diretrizes que norteiam a estratégia de negócios da
Paranapanema e buscam minimizar os impactos decorrentes de suas atividades. São elas:

GESTÃO
RESPONSÁVEL
Com base nas boas
práticas de governança
corporativa e no Código de
Ética, a gestão da Paranapanema
promove a geração de valor por
meio da transparência quanto
às práticas e desempenho
da Empresa junto às partes
interessadas. Monitora e gerencia
adequadamente os riscos e
impactos das atividades e adota
medidas de mitigação, eliminação
ou compensação dos possíveis
danos econômicos, ambientais e
sociais nas operações.

VALORIZAÇÃO DOS COLABORADORES
A Paranapanema acredita que a qualidade dos seus produtos
depende do desempenho, da qualificação e da segurança dos
colaboradores. Por isso, investe na atração e retenção de talentos,
incentiva o trabalho em equipe e busca reconhecer os 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.

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.

INOVAÇÃO
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.

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.

OPERAÇÕES
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DESEMPENHO
OPERACIONAL

• ESTRATÉGIA

GRI 103-2; 103-3

• OPERAÇÕES
• ÉTICA E
GOVERNANÇA

A produtividade da Paranapanema no ano, e consequentemente seus resultados, foi
impactada por duas manutenções: a Programada, realizada em Dias d’Ávila, que se es-

CRESCIMENTO DA PRODUTIVIDADE
EM CÁTODOS E PRODUTOS DE COBRE

tendeu por 31 dias durante o primeiro semestre, e uma não prevista, intermitente, de
• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS
• PESSOAS
• MEIO AMBIENTE

partes dessa mesma fábrica, ocorrida um pouco antes da atividade agendada. Ambos
eventos consumiram, juntos, 74 dias.

PRODUÇÃO DE COBRE PRIMÁRIO
(EM MIL TONELADAS)

Os ganhos com a manutenção programada puderam ser percebidos já no semestre

+3%

seguinte. A produtividade e a confiabilidade da operação foram restabelecidas, o que

+9%

permitiu fechar o ano com um volume de produção de 295,4 mil toneladas, 6% maior
• SOCIEDADE
• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO
• ANEXO GRI

que o registrado em 2017. Só no quarto trimestre, o salto foi de 11% sobre mesmo pe-

PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE
COBRE (EM MIL TONELADAS)

143

147

39

108

97

ríodo do ano anterior. Esses números confirmam a ampliação da capacidade produtiva
decorrente da recuperação dos ativos. O OEE, sigla em inglês de nível de eficiência da

+11%

fábrica, foi de aproximadamente 70% após a manutenção programada, o que endossa
a maior confiabilidade da unidade.

+3%

40

2017

2018

2017

2018

BARRAS, PERFIS, ARAMES,
LAMINADOS, TUBOS E CONEXÕES
RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

VERGALHÕES, FIOS E
OUTROS
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REVITALIZAÇÃO DA
FÁBRICA DA BAHIA

• ESTRATÉGIA
• OPERAÇÕES
• ÉTICA E
GOVERNANÇA

No final de abril, foi concluída a manutenção programada em Dias d’Ávila (BA). Foram 31 dias de trabalho dedicados exclusivamente para recuperar os equipamentos

• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS

da unidade e substituir ativos no final da vida útil, dis-

• PESSOAS

Sulfúrico e Tratamento de Efluentes. Tais melhorias, fei-

tribuídos entre as áreas de Fundição, Conversão, Ácido
tas para restabelecer a capacidade operacional, absor-

• MEIO AMBIENTE
• SOCIEDADE
• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO
• ANEXO GRI

veram investimentos de R$ 160 milhões.
Trata-se de um processo relevante, de grandes proporções. A operação da fábrica é suspensa durante o
período. Já a circulação de pessoas, quadruplicada. As
instalações, que em dias normais abrigam 1.660 funcionários – 1.060 próprios e 600 terceiros –, passaram a incluir mais 2.400 profissionais procedentes de 52 empresas terceiras, contratadas para atender a demanda de
trabalho dentro do prazo determinado.

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

• 4 MIL ACESSOS (CERCA DE 4X MAIS
DO QUE EM DIAS NORMAIS)
• 52 EMPRESAS TERCEIRIZADAS
ENVOLVIDAS
• 17 GUINDASTES EM OPERAÇÃO
SIMULTÂNEA
• 14.000 M2 DE ISOLAMENTO TÉRMICO
• 43.000 M3 DE ANDAIMES
• 100 MIL LITROS DE ÁGUA MINERAL
• 1.700 TONELADAS DE REFRATÁRIOS
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PROJETOS
CONTEMPLADOS
Substituição dos dutos de gases do flash e
caldeira
Demolição e remoção dos refratários internos
na área do forno flash, o que possibilitou montar
novos elementos refrigerados e refratários

• SOCIEDADE

Manutenção e modernização do secador

• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO

rotativo na área da secagem do concentrado

• ANEXO GRI

revisão geral na roda de moldagem dos anodos

Reforma do reator na área do ácido sulfúrico
Substituição dos caminhos de rolamentos e
Construção de nova chaminé de emergência.
Com 108 metros de altura, é uma das estruturas

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

mais altas do Brasil

Montagem do painel superior, painel frontal e

Foi uma ação minuciosamente planejada. Começou a

miscelâneas internas da caldeira, com mais de mil

ser pensada em setembro de 2017, antecedência ne-

soldas instaladas e melhorias nos materiais aplicados

cessária para analisar e organizar, com o devido cuida-

(ligas especiais)

do, todas as etapas essenciais para o sucesso do pro-

Modernização do sistema de barramentos
elétricos das pontes rolantes de 100 toneladas
Troca de chave de 230 kv do pátio da subestação
principal

jeto. A grande circulação de pessoas e o impacto do
movimento sobre a comunidade de entorno também
motivaram a criação de uma agenda diferenciada para
os funcionários e para geração de renda local.
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ACOLHIMENTO DAS EQUIPES
Para oferecer um ambiente de trabalho amistoso e agradável para todos que
trabalharam durante a Manutenção, foram organizadas diversas atividades de
lazer e entretenimento. Distribuídas em diferentes turnos e horários de trabalho,
para alcançar a maior parte dos colaboradores, as ações incluíram:

• MEIO AMBIENTE

• Serviços gratuitos de corte de cabelo, aparação de barba,
manicure e outros

• SOCIEDADE

• Apresentação de três bandas musicais, uma delas formada por
colaboradores da Paranapanema, que se apresentou de forma
espontânea

• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO
• ANEXO GRI

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
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2018

• Cabine de fotos para registrar momentos com a equipe e
colegas de trabalho
• Distribuição de pipocas e sorvetes
• Disponibilização de áreas de descanso e lazer para os
trabalhadores, espaços com televisores instalados próximos
aos espaços que abrigaram as demais iniciativas, com jogos
como pebolim, entre outros.

GERAÇÃO DE RENDA PARA A COMUNIDADE
Outra atividade realizada nas dependências da fábrica, dessa vez com o intuito de
impactar positivamente a comunidade local, foi a Exposição de Feira de Artes, em que
artesãos da região puderam expor e oferecer seus trabalhos para os colaboradores da
Paranapanema. Essa iniciativa, voltada a valorizar a cultura e contribuir para a geração de
renda, foi realizada em parceria com a Associação de Ceramistas de Dias d’Ávila (Acarte).

ACIDENTE ZERO
Durante a manutenção programada, o foco na saúde e segurança esteve presente a todo
momento. Riscos de acidentes em projetos como esses são grandes. As preocupações e
os cuidados, portanto, se multiplicam.
Houve um grande esforço para orientar e conscientizar os 4.060 trabalhadores
envolvidos nesse desafio sobre as normas a serem observadas, além das condutas
esperadas. Foram cerca de 23 mil horas de treinamento e aproximadamente mil
auditorias relacionadas ao tema. As equipes também contaram com 30 técnicos e
engenheiros de segurança por turno. O resultado? Não foi registrado nenhum acidente
grave ou fatal durante os dias da manutenção.
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Foto: CODEBA

• OPERAÇÕES

ALFANDEGAMENTO DA ÁREA
NO PORTO DE ARATU (BA)
Um destaque que contribuirá com os objetivos e estratégia de negócios é o

• PESSOAS
• MEIO AMBIENTE
• SOCIEDADE

alfandegamento da área administrada pela Paranapanema no porto de Aratu, por onde chega o concentrado de cobre que vem principalmente de países como Chile e Peru. Com esse processo concluído e publicado no Diário
Oficial da União (DOU) em 22 de dezembro de 2017, será possível encurtar
em 25 a 35 dias o ciclo de conversão de caixa nas compras, já que o material

• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO

passa a ser pago na saída de Aratu, e não mais no porto de origem. Além dis-

• ANEXO GRI

-line, por meio de câmeras, o que torna a área mais segura. A esse benefício,

so, o espaço ficou sob controle aduaneiro da Receita Federal, o que faz com
que toda movimentação de cargas, pessoas e veículos seja monitorada onsoma-se a possibilidade de suspensão de impostos federais incidentes na importação, em linha com os esforços na melhoria da liquidez do fluxo de caixa

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

e alavancagem operacional da Companhia.

PORTO DE ARATU (BA)
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Zelar pela segurança dos colaboradores no desempe-

lhadas as prioridades das ações. Outro avanço observado

Essa frente também abrange treinamentos específicos,

nho de suas funções é um compromisso e uma preocu-

foi em relação ao engajamento da alta administração. O

registro de incidentes e desvios, além de inspeções de

pação constante da Paranapanema. É um cuidado que,

tema se tornou o primeiro assunto das pautas das reuni-

segurança nos setores.

no entendimento da Companhia, conduz ao bem-estar.

ões de diretoria, que ocorrem a cada 15 dias. Nessas oca-

Em linha com a busca da melhoria contínua, foi realiza-

siões, é apresentado, aos executivos, um relatório com as

Há ainda os comitês formais de saúde e segurança do

melhorias alcançadas e os pontos de atenção.

trabalho nas três fábricas, as chamadas Cipa (Comissão

do, em 2018, amplo levantamento das rotinas adotadas

Interna de Prevenção de Acidentes), nas quais 100%

nas três fábricas e da exposição a riscos, o que permitiu

Conscientizar e prevenir são princípios observados

dos colaboradores, de todos os níveis hierárquicos,

estabelecer uma matriz de impactos, em que estão deta-

na gestão do tema. Dessa forma, a Companhia realiza

estão representados. Em 2018, 56 funcionários integra-

campanhas com alta frequência e divulga

ram esses grupos. Como membros efetivos e suplentes,

informativos e ações contínuas de comu-

dedicam-se tanto à disseminação de diretrizes e orien-

nicação em suas instalações. Já nos esfor-

tações de segurança, quanto à análise de registros de

ços de prevenção, estão os Diálogos Diá-

acidentes e incidentes, a fim de direcionar ações corre-

rios de Segurança (DDS), que, presentes

tivas e preventivas.

ZELAR PELA SEGURANÇA DOS COLABORADORES NO
DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES É UM COMPROMISSO
E UMA PREOCUPAÇÃO CONSTANTE DA PARANAPANEMA.
É UM CUIDADO QUE, NO ENTENDIMENTO DA COMPANHIA,
CONDUZ AO BEM-ESTAR.

e consolidados nas rotinas operacionais,
tratam permanentemente de assuntos

A mensuração do desempenho da Companhia nesse

voltados à segurança e saúde dos traba-

tema é feita por meio de indicadores, como as taxas de

lhadores e da proteção ao meio ambiente.

segurança do trabalho.
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NÚMERO DE ACIDENTES DE TRABALHO, POR TIPO

ACIDENTES EM 2018
SANTO ANDRÉ
NÚMERO DE HORAS DE
EXPOSIÇÃO AO RISCO

DIAS D’ÁVILA

1.761.777

SERRA

1.767.114

TÍPICOS

157.576

NÚMERO DE DIAS PERDIDOS –
ACIDENTES DE TRABALHO COM
AFASTAMENTO*

1.295

174

1

NÚMERO DE ACIDENTES FATAIS

0

0

0

* Dado considera os dias perdidos e debitados em decorrência da gravidade dos acidentes, em
linha com normativos e práticas de mercado

NÚMERO DE ACIDENTES,
POR REGIÃO

• ANEXO GRI

43

NÚMERO DE ACIDENTES,
POR GÊNERO
55

COM
AFASTAMENTO

SEM
AFASTAMENTO

COM
AFASTAMENTO

SEM
AFASTAMENTO

SANTO ANDRÉ

23

17

1

0

DIAS D’ÁVILA

6

6

0

0

SERRA

1

1

0

0

TOTAL

30

24

1

0

UNIDADE

TAXAS DE FREQUÊNCIA E GRAVIDADE
SANTO ANDRÉ
TAXA DE FREQUÊNCIA (TF)
TAXA DE GRAVIDADE (TG)

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

12
NORDESTE

0
SUDESTE

HOMENS

MULHERES

DE TRAJETO

DIAS D’ÁVILA

SERRA

22,70

6,79

12,69

735

98

6

TF = (no acidentes com e sem afastamento) * 1000000 / HHT TG = (no dias perdidos + no dias
debitados) * 1000000 / HHT
TG = (no dias perdidos + no dias debitados) * 1000000 / HHT
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COLABORADORES TERCEIRIZADOS

NÚMERO DE ACIDENTES DE TRABALHO, POR TIPO
TÍPICOS

ACIDENTES EM 2018
SANTO ANDRÉ
NÚMERO DE HORAS DE
EXPOSIÇÃO AO RISCO

DIAS D’ÁVILA

255.306

NÚMERO DE DIAS PERDIDOS –
ACIDENTES DE TRABALHO COM
AFASTAMENTO*

5

NÚMERO DE ACIDENTES FATAIS

0

4.464.211

6102
1

COM
AFASTAMENTO

SEM
AFASTAMENTO

COM
AFASTAMENTO

SEM
AFASTAMENTO

SANTO ANDRÉ

1

0

0

0

DIAS D’ÁVILA

7

10

0

0

SERRA

1

0

0

0

TOTAL

9

10

0

0

UNIDADE

SERRA
33.813

1
0

* Dado considera os dias perdidos e debitados em decorrência da gravidade dos acidentes, em
linha com normativos e práticas de mercado

TAXAS DE FREQUÊNCIA E GRAVIDADE
NÚMERO DE ACIDENTES,
POR REGIÃO

NÚMERO DE ACIDENTES,
POR GÊNERO

SERRA
TAXA DE FREQUÊNCIA (TF)
TAXA DE GRAVIDADE (TG)

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

DE TRAJETO

17

2

18

1

NORDESTE

SUDESTE

NORDESTE

SUDESTE

SANTO ANDRÉ

DIAS D’ÁVILA

29,57

3,92

3,81

30

20

1367
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A partir de 2019, será adota-

panhia, em linha com os esforços de melhoria contínua dos processos. Apesar desses

do, nas unidades de Santo

cuidados, infelizmente no ano de 2018 foi registrado um acidente fatal com um colabo-

André e de Serra, um Guia

rador terceirizado na unidade de Dias d’Ávila (BA).

de Responsabilidade sobre
o tema, a exemplo do que
já existe em Dias d’Ávila. O

Ação já inserida no calendário da Companhia, a Sipat de 2018 foi marcada por uma série de

objetivo, com essas ações, é

atividades especiais, como palestras, intervenções e peças de teatro. Em sua nona edição,

diminuir ainda mais a tole-

reforçou como a percepção de riscos relacionados à segurança e prevenção pode ajudar

rância a falhas.

no ambiente de trabalho. A iniciativa reforça a importância dos conceitos da metodologia

• SOCIEDADE
• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO
• ANEXO GRI

5S1 na prevenção da saúde e da segurança de todos os colaboradores. Participaram desses
Todos os esforços direciona-

2018

eventos 1.590 funcionários das três unidades.

dos aos colaboradores próprios também são estendidos a terceiros. Na fábrica da Bahia,
inclusive, são realizadas auditorias periódicas nas empresas contratadas, a fim de aferir
condições de segurança e acompanhar continuamente indicadores de desempenho
em saúde ocupacional e segurança do trabalho (SST). Além disso, quando necessário, os
gestores dessas empresas são convocados para reuniões com a equipe de SST da Com-

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (SIPAT)

1 Programa de gestão de qualidade empresarial desenvolvido no Japão que visa aperfeiçoar aspectos como
organização, limpeza e padronização
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RECONHECIMENTO ÀS BOAS PRÁTICAS
A fim de engajar os colaboradores às melhores práticas relacionadas à segurança, a

DESTAQUE EM SEGURANÇA

Paranapanema reconhece, com premiação mensal, os profissionais de cada unidade
• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS

O programa de gestão de segurança industrial e prevenção de acidentes da Para-

que se destacam pela performance em suas funções. A escolha se baseia em critérios

napanema foi reconhecido pelo Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic)

que abrangem desde o fato de não ter sofrido nenhum acidente nos últimos 12 meses,

com o Prêmio Polo de Segurança, Saúde e

• PESSOAS

ter sugerido alguma ação de segurança e

Meio Ambiente, categoria bronze. Outras

saúde aprovada e adotada pela Companhia,

17 empresas da região também foram con-

ter identificado pelo menos cinco condições

templadas, resultado de rigorosa auditoria

inseguras que tenham sido solucionadas no

do Cofic, em que foram avaliados mais de

mês, até ser assíduo nos treinamentos, en-

1,4 mil quesitos. Entre eles, a análise e o ge-

tre outros. Os que alcançam maior pontua-

renciamento de riscos, os programas de er-

ção nesses itens são os premiados. Em Dias

gonomia e o cumprimento de normas de

d’Ávila, o reconhecimento aconteceu nos 12

saúde, segurança e meio ambiente (SSMA).

• MEIO AMBIENTE
• SOCIEDADE
• DESEMPENHO
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• ANEXO GRI

meses do ano. Em Santo André, em quatro,
e em Serra, dez meses. Assim, foram premiados 26 funcionários da Companhia.

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018
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PRÓ-IDEIA

Trimestral, voltada a reconhecer as três melhores
ideias de cada uma das fábricas. A premiação está con-

Inovar processos e produtos é uma busca constante da

dicionada à comprovação de eficácia. Ou seja, já deve-

Paranapanema. Para engajar o público interno nesses

rão ter sido adotadas no dia a dia.

ou latão. O funcionário de cada unidade que reunir o maior
número de pontos, durante o ano, também é premiado.
A iniciativa passou a valer para as três unidades em no-

esforços, o Programa Pró-ideia, lançado em 2017 em

Anual, criada para escolher os vencedores da Com-

vembro de 2018 e registrou, ao longo do ano, 1.502

Dias d’Ávila (BA), foi reformulado e estendido às demais

panhia no período. Dessa etapa, participam os vence-

ideias. A maior parte – 1.464 – veio da Bahia, onde o

unidades em 2018. Assim, a iniciativa, antes focada em

dores dos eventos trimestrais de todas as unidades, gru-

programa esteve vigente todo o período. De Santo An-

estimular ideias para a melhoria contínua, passou a in-

po do qual saem três ganhadores.

dré (SP), surgiram 38 ideias entre os dois últimos meses

centivar os colaboradores das áreas operacionais e ad-

Fora da Caixa, que visa reconhecer propostas que

ministrativas, com exceção de lideranças e terceiros, a

originam patentes ou tragam ganhos financeiros rele-

também apresentarem sugestões de inovação.

vantes para a Empresa. A premiação é de 1% do retorno

do ano. A primeira rodada de premiações está prevista
para ocorrer após o primeiro trimestre de 2019.

esperado com a ideia, limitado a R$ 30 mil.
Os interessados em participar submetem as propostas
a uma Comissão Julgadora, formada por representantes

Para estimular a participação, todas as sugestões apresen-

das gerências e chefias. As melhores são reconhecidas

tadas são pontuadas. Dependendo do impacto financeiro

com premiações monetárias que variam de R$ 500 a R$

e do potencial de reduzir riscos ambientais e no ambiente

30 mil, em três categorias:

de trabalho, são enquadradas nas categorias cobre, bronze

O PROGRAMA PRÓ-IDEIA,
ANTES VOLTADO PARA A MELHORIA
CONTÍNUA, PASSOU A INCENTIVAR OS
COLABORADORES DAS ÁREAS OPERACIONAIS E
ADMINISTRATIVAS A TAMBÉM APRESENTAREM
SUGESTÕES DE INOVAÇÃO.

ÉTICA E GOVERNANÇA
CORPORATIVA
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Para gerar e compartilhar valor de forma sustentável no longo prazo,
a condução dos negócios é feita com base em sólido modelo de go-

• ANEXO GRI

2018

INVESTIDORES LOCAIS

e íntegras no relacionamento com clientes, fornecedores, órgãos de
governo e todos os demais públicos de relacionamento estejam em
Companhia de capital aberto, a Paranapanema tem suas ações negociadas no Novo Mercado, segmento de listagem que é referência

5%

INVESTIDORES ESTRANGEIROS

linha com as melhores práticas de mercado.

3%

5%

20%

6%

na disseminação de boas práticas de Governança Corporativa entre

7%

biente, assume compromissos relacionados ao tema que vão além
das exigências da legislação vigente.

CAPITAL SOCIAL
Empresa de capital privado com controle acionário pulverizado, com

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

Em 31 de dezembro de 2018

vernança corporativa, no qual políticas, processos e condutas éticas

as empresas listadas na B3. Ao aderir de forma espontânea a esse am• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

acionistas detendo, individualmente, no máximo 20% dos papéis.
Também não há acordos de acionistas ou grupo de controle.

19%

9%
9%
17%

PESSOAS FÍSICAS
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CONSELHO
FISCAL

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

• PESSOAS
• MEIO AMBIENTE

COMITÊ DE
AUDITORIA
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AUDITORIA
EXTERNA

AUDITORIA
INTERNA

COMITÊ DE
ESTRATÉGIA

Reporte Administrativo

COMITÊ DE FINANÇAS,
RISCOS E CONTINGÊNCIAS

COMITÊ DE GESTÃO DE
PESSOAS E SUSTENTABILIDADE

DIRETOR
PRESIDENTE

• ANEXO GRI

DIRETORIA FINANCEIRA
E DE RELAÇÕES COM
INVESTIDORES
RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

DIRETORIA
JURÍDICA

DIRETORIA DE
OPERAÇÕES

DIRETORIA
COMERCIAL

DIRETORIA DE GESTÃO
CORPORATIVA
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ESTRUTURA DE
GOVERNANÇA CORPORATIVA
A estrutura de governança corporativa é apoiada em duas instâncias: Conselho de Administração e Diretoria Executiva. O primeiro, no final de 2018, era formado por sete titulares, dos quais um é independente, e quatro suplentes,
todos com mandatos de dois anos. Desde 2018, a Companhia conta com uma Política de Indicação que estabelece
patamares mínimos para a escolha de conselheiros, membros dos comitês de assessoramento e diretoria.

• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS
• PESSOAS

Cabe, ao Conselho, o papel de orientar a evolução dos negócios da Paranapanema, observando externalidades, riscos e oportunidades. Para definir as diretrizes estratégicas, os conselheiros analisam uma ampla gama de aspectos
econômicos, ambientais e sociais que podem gerar oportunidades ou impactar negativamente os negócios. A ava-

• MEIO AMBIENTE

liação é realizada com a assessoria de quatro Comitês: Auditoria; Finanças, Riscos e Contingências; Gestão de Pessoas

• SOCIEDADE

e Sustentabilidade; e Estratégia. Cada um deles conta, em suas composições, com conselheiros, membros externos
e executivos da Paranapanema.

• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO
• ANEXO GRI

DESTAQUE SETORIAL EM GOVERNANÇA CORPORATIVA
A Paranapanema conquistou o 1º lugar no quesito Governança Corporativa do segmento Mecânica
e Metalurgia no anuário Época NEGÓCIOS 360°, guia elaborado pela revista Época NEGÓCIOS, em
parceria com a Fundação Dom Cabral. No ranking geral de Governança Corporativa, que reuniu 337

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

companhias de todos os setores, a Paranapanema conquistou o 4º lugar.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Composição em 31 de dezembro de 2018:

TITULARES / COMITÊS DE QUE PARTICIPAM

AUDITORIA

X

SILVANI ALVES PEREIRA
• PESSOAS
• MEIO AMBIENTE

FINANÇAS, RISCOS E GESTÃO DE PESSOAS
CONTINGÊNCIAS
E SUSTENTABILIDADE

X

• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO
• ANEXO GRI
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2018

X

X

NICOLAOS PARASKEVAS

-

mesmo número de suplentes, faz o acompanhalia os procedimentos contábeis e financeiros da
Companhia, além da fiscalização dos atos de ges-

X

PAULO JOSÉ GALLI

Fiscal permanente. Composto por três titulares e
mento dos trabalhos da Auditoria Externa e ava-

X

PAULO AMADOR THOMAZ ALVES DA CUNHA BUENO
• SOCIEDADE

ESTRATÉGIA

X

AUGUSTO BRAUNA PINHEIRO
JOSÉ EDUARDO LAMANERES WENDLER

A essa estrutura se soma, ainda, um Conselho

X

tão da administração.

-

Uma das práticas diferenciadas adotadas pelo

X
-

-

Conselho de Administração é a autoavaliação
Em dezembro de 2018, o Sr. Luiz Carlos Siqueira Aguiar, então presidente do Conselho de Administração, renunciou ao cargo. Em março de 2019, Luiz Tarquinio Sardinha
Ferro foi indicado para assumir essa posição.
E em assembleia geral extraordinária (AGE) acontecida em 14 de maio de 2019, foram eleitos para os cargos titulares Pedro Duarte Guimarães e Luiza Damasio Ribeiro
do Rosário. Ambos sucedem Silvani Alves Pereira e Paulo José Galli, destituídos das posições na mesma data. O Sr. Endrigo de Pieri Perfetti, nomeado pelo Conselho de
Administração como membro titular em abril, teve ratificada sua indicação.

dos membros, feita com periodicidade anual. Em
2018, essa prática foi aprimorada, realizada pela
primeira vez por um consultor independente.
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Colocar a estratégia em prática e definir os objetivos dos negócios, em linha com as diretrizes traçadas pelo Conselho de Administração, é papel da Diretoria Executiva, formada por seis executivos. Desses, quatro são estatutários - o diretor-presidente e os líderes
das áreas financeira, operações e jurídico - e dois não-estatutários, que respondem pela
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• ANEXO GRI

gestão corporativa e área comercial.
MARCOS PALETTA CAMARA

Diretor-Presidente

ANDRÉ LUIS DA COSTA GAIA

Diretor Financeiro e de RI

PAULO RODRIGO CHUNG

Diretor Jurídico

ALEXANDRO AVILA DE MOURA

Diretor de Operações

FABIO ESTEVES DE CARVALHO

Diretor Comercial

MARCIA MARIA CUBAS ALMEIDA

Diretora de Gestão Corporativa

sadas: DOAÇÕES E PATROCÍNIOS; TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS E
CONFLITO DE INTERESSES; GOVERNANÇA CORPORATIVA; e SUSTENTABILIDADE.
Esses normativos têm o intuito de aprimorar, fortalecer e ampliar as boas práticas adotadas, movimento que está em linha com a transformação cultural que
a Paranapanema atravessa.
Além das cinco políticas já mencionadas, o conjunto de normas também trata
dos temas ANTICORRUPÇÃO; GESTÃO DE RISCOS DE MERCADO; SEGURANÇA DA

O funcionamento e a atuação de cada um desses órgãos são estabelecidos no Estatuto

INFORMAÇÃO; DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES; e NEGOCIAÇÃO DE VALORES MO-

Social da Companhia, Regimentos Internos e em uma política específica de Governan-

BILIÁRIOS.

vernança da Companhia reforça o compromisso dos Administradores e colaboradores

2018

Dez políticas norteiam as práticas e processos de Governança Corporativa da
Paranapanema. Dessas, a de Indicação foi lançada em 2018, e quatro foram revi-

ça Corporativa, além daquilo estabelecido em lei. Revisada em 2018, a Política de Go-

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

POLÍTICAS

de atuarem com base nos princípios da transparência, equidade, prestação de contas e
responsabilidade corporativa.
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A ética, a transparência e a integridade são a base do relacionamento da Paranapanema
com seus públicos. Os valores que devem pautar essas relações estão reunidos no Código
de Ética da Companhia. O documento traz, entre outras orientações, a vedação a qualquer

• GESTÃO DOS
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• PESSOAS
• MEIO AMBIENTE

tipo de violação aos Direitos Humanos, e é incisivo em temas como proibição do trabalho
infantil ou em condições análogas à escravidão. O conjunto de regras e instruções deve
ser observados pelos colaboradores (próprios e terceiros) e fornecedores. Com o intuito

TELEFONE: 0800-545-5013

de fazer com que o Código seja conhecido e tenha adesão dos colaboradores, todos os

E-MAIL: LINHAETICAPMA@DELOITTE.COM

anos são realizadas ações de comunicação e engajamento. Em 2018, por exemplo, foram
promovidos treinamentos sobre ética e anticorrupção, agenda que teve adesão de 78,5%
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• ANEXO GRI

dos funcionários das três unidades, média que supera os 53% verificados no ano anterior.
Violações ao Código ou comportamentos inadequados podem ser reportados por meio da
que, na Companhia, será verificada pela área de Auditoria Interna, subordinada ao Conselho de Administração. Em 2018, a Paranapanema não registrou nenhuma queixa ou reclaA Companhia também não possui ações judiciais pendentes ou encerradas referentes a

2018

WHATSAPP: +55 (71) 98235-0182
CARTA: CAIXA POSTAL 5702 - CEP: 41820-970
WEBSITE: WWW.ETHICSDELOITTE.COM.BR/PARANAPANEMA

Linha Ética. Gerenciado por empresa terceira, garante a condição de anonimato à denúncia,

mação formal relacionada ao desrespeito aos direitos humanos e às normas anticorrupção.
RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

CANAIS DE ACESSO DA LINHA ÉTICA

concorrência desleal, violações de leis antitruste ou regulamentação antimonopólio.

INVESTIGAÇÃO INTERNA

A Paranapanema foi citada em notícias veiculadas pela imprensa, em julho de 2018, a respeito da “Operação Zelotes”, investigação deflagrada pela Polícia Federal para apurar esquema de corrupção no Conselho de Administração de Recursos Financeiros
(CARF). Contudo, os atuais administradores ou gestores não foram alvos de busca e apreensão ou notificados. Tampouco foram
intimados ou informados pelas autoridades competentes sobre tal operação. A Empresa também não foi parte de qualquer
outra ação referente ao caso.
Mesmo diante desses fatos, o Conselho de Administração da Paranapanema determinou que fosse instaurada, na Companhia,
uma investigação interna com a supervisão direta do Comitê de Auditoria, que também contou com apoio de assessores externos especializados. Essa medida, já finalizada, não encontrou nenhuma evidência de que houve envolvimento da Paranapanema em possível fraude relativa ao assunto.
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A Companhia trabalhou, ao longo de 2018, na criação de uma Política de Gerenciamento
de Riscos, documento que estabelecerá as diretrizes gerais dos processos relacionados
ao assunto. Previsto para ser concluído em 2019, define, ainda, a natureza dos riscos em
quatro categorias principais: operacional, financeiro, regulamentar e estratégico.
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Tal revisão fortalece os esforços da Paranapanema de alinhar ainda mais suas práticas

COMO A PARANAPANEMA
CONDUZ A QUESTÃO
O gerenciamento de riscos é feito de maneira contínua, acompanhado por uma estrutura que conta com:

com as melhores referências de mercado. Nesse sentido, também teve início a Avaliação

ÁREA DE CONTROLES INTERNOS: subordinada à Diretoria Jurídica, é a guardiã da

Geral de riscos (AGR), que dará origem a um novo mapa desses fatores, a partir de 2019.

metodologia de gerenciamento de riscos. Tem como objetivo principal a aplicação e

As ações e programas atualmente desenvolvidos para tratar desse tema são apresenta-

disseminação dessas diretrizes no ambiente corporativo. Busca, ainda, melhorar os pro-

dos no Formulário de Referência, na seção 5.1 – Política de Gerenciamento de Riscos.

cessos e controles internos de acordo com os projetos mais relevantes para a estratégia
ou com as áreas mais expostas aos riscos prioritários. Em 2018, também passou a exercer a função de compliance. Reporta suas conclusões ao Comitê de Auditoria.
AUDITORIA INTERNA: avalia a efetividade dos sistemas de gerenciamento de riscos
e de controles internos, verificando o cumprimento de regulamentações e de normas –
como do Código de Conduta, do qual é guardiã -, e acompanha as denúncias recebidas
pela Linha Ética.
COMITÊ DE AUDITORIA: acompanha os trabalhos de Auditoria Interna e dos pro-

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

cessos de controles internos e do gerenciamento de riscos. Cabe a ele, ainda, aferir a
qualidade e a integridade das demonstrações financeiras.

GESTÃO DOS NEGÓCIOS
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Um dos avanços na condução dos negócios, no período, foi a modernização das ferra-

Os gestores contam, agora, com o SAP Fiori, canal 100% mobile criado para agilizar

mentas de informática. O sistema integrado de gestão empresarial (ERP, na sigla em in-

os processos de aprovação. Assim, por meio de dispositivos móveis, é possível autorizar

glês) foi atualizado, movimento que impactou toda a empresa e inspirou mudanças na

pedidos, contratos e requisições de compra, por exemplo. De uso das lideranças (che-

forma de trabalhar dos diferentes departamentos. Tal upgrade deu início a uma trans-

fes, gerentes e diretores), avançará em 2019 para outras frentes, como para as questões

• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS

formação digital, em que a nova estrutura, capaz de suportar

logísticas. Por meio desse sistema, será possível, por exemplo,

inovações, contribuirá para dar velocidade às negociações e

controlar as rotas de caminhões, entre outras funções.
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A partir dessa mudança, outros projetos de transformação digital foram instituídos:
A área de Suprimentos passou a utilizar o SAP Ariba, solução
em nuvem voltada a aprimorar a governança do processo de
compras. O sistema abrange toda a cadeia: facilita e agiliza a

VÁRIAS AÇÕES DESENVOLVIDAS
NO PERÍODO MARCAM O INÍCIO DA
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, ESTRUTURA
QUE SERÁ CAPAZ DE SUPORTAR
INOVAÇÕES E CONTRIBUIRÁ PARA
DAR VELOCIDADE ÀS NEGOCIAÇÕES E
TOMADAS DE DECISÃO, DE FORMA A
TORNAR A PARANAPANEMA AINDA
MAIS COMPETITIVA.

avaliação e o cadastro e de fornecedores, e realiza cotações e

A transformação digital é um caminho contínuo para a Paranapanema. Há vários projetos em curso, como o Transportation,
voltado para logística. A ferramenta, que começou a ser implantada em novembro – fase que será concluída em maio de 2019
-, também é na nuvem e oferecerá soluções para gerenciar as
entradas e saídas de produtos e matérias-primas da Companhia, além do controle dos armazéns e centros de distribuição.
Em paralelo, estão sendo desenvolvidos outros projetos, como
um dedicado à área de vendas, que contribuirá para a gestão

negociações de serviços e materiais. Também possibilita gerenciar os contratos – e ob-

de contratos com clientes e negociações. Há, ainda, iniciativas desenhadas para as áreas

ter assinaturas eletrônicas –, além de arquivar tais documentos. Ao automatizar essas

industrial, de recursos humanos e de medicina e segurança do trabalho, que serão tra-

rotinas, a ferramenta ainda contribui para fortalecer os controles internos.

balhadas ao longo dos próximos dois anos.
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Os produtos de cobre e suas ligas, assim como os copro-

zidos antes de os certificados de qualidade ou confor-

dutos, são fabricados segundo normas específicas ou

midade serem emitidos, de forma a estarem de acordo

protocolos, de forma a assegurar o atendimento a requi-

com as especificações técnicas. Também é avaliado o

sitos técnicos de qualidade, de segurança e ambientais.

potencial de impacto desses materiais na saúde e segu-

Para garantir que as operações sejam assim conduzidas,

rança dos clientes, resultados que são registrados em Fi-

a Companhia conta com o Sistema de Gestão Integrado,

chas de Informações de Segurança de Produtos Quími-

ferramenta construída com base nos princípios das nor-

cos (FISPQ). Para esse trabalho, a Companhia conta com

mas ISO 9001 e ISO 14001, que tratam, respectivamente,

uma estrutura de três laboratórios, um em cada fábrica,

de qualidade e meio ambiente, e da OHSAS 18001, so-

e envolve 49 profissionais.
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bre segurança.
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CERTIFICAÇÕES

mento de tais normas, além de identificar oportuni-

Para preservar e manter a qualidade de seus produtos,

dades para melhorar processos e estabelecer metas e

a Paranapanema é periodicamente avaliada de acordo

indicadores voltados a gerenciar riscos e atender à legis-

com padrões internacionais, como os da Organização

lação. Também pode zelar pelo controle de qualidade

Internacional para Padronização (ISO, na sigla em in-

dos produtos e garantir a observância das respectivas

glês) e das Séries de Avaliação de Segurança e Saúde

especificações, entre outras funções. Essa preocupação

Ocupacional (OHSAS, na sigla em inglês), entre outros.

compreende, por exemplo, testar os materiais produ-

Outorgados por certificadores independentes, tais selos
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auxiliam a Empresa a identificar, priorizar e gerenciar riscos e práticas de suas rotinas de trabalho, e comprovam a excelência dos produtos. Atualmente, a Paranapanema conta com as seguintes certificações e declarações:
ISO 9001: estabelece um modelo de gestão da qua-

ISO 14001: considera os impactos da Empresa ao meio

REACH (SIGLA EM INGLÊS DE REGISTRO, AVALIA-

lidade reconhecido internacionalmente, por meio do

ambiente e especifica requisitos de um Sistema de Ges-

ÇÃO, AUTORIZAÇÃO E RESTRIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS

qual se comprova a capacidade de fornecer produtos

tão Ambiental, o que permite desenvolver uma estrutu-

QUÍMICAS): declaração voltada a averiguar a utiliza-

que atendam às necessidades dos clientes e cumpram

ra para a proteger o meio ambiente e dar rápida respos-

ção de substâncias químicas na produção, em linha

requisitos legais e regulatórios aplicáveis.

ta às mudanças que surgem.

com regulação da União Europeia. Dessa forma, as
ligas produzidas na unidade de Santo André (SP),
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ROHS (SIGLA EM INGLÊS DE RESTRIÇÃO DE CERTAS SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS): diretiva adotada pela União Europeia que

para obter tal selo, passam por análise química peri-

limita o uso de determinadas substâncias, nocivas ao meio ambiente e à saúde humana, em processos de fabricação de pro-

ódica em laboratório externo, também exigido pelo

dutos eletroeletrônicos. Para obter essa declaração, todos os anos a unidade de Santo André (SP) passa por auditoria externa

mercado automobilístico europeu.

e envia amostras de todos os materiais (insumos) que tenham contato com os seus produtos finais para análise química em
laboratório externo, rotina que também é exigida dos fornecedores desses insumos. Das três unidades, apenas a de São Paulo possui tal declaração, que é uma exigência do mercado automobilístico europeu para a importação dos produtos.

NSF-61 (DA ORGANIZAÇÃO CERTIFICADORA NORTE-AMERICANA NSF INTERNATIONAL): garante que os produtos são isentos de elementos nocivos à saúde. Das

OHSAS 18001: propõe um Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (SGSSO) com base nos riscos que

três unidades da Paranapanema, apenas a de Serra con-

as atividades da empresa podem acarretar à saúde dos colaboradores. Quando aplicado, visa proteger e assegurar que

ta com esse selo, necessário para a exportação de itens

os profissionais tenham um ambiente de trabalho saudável e seguro.

usados em linhas de água potável à América do Norte.
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ISO 9001

ISO 14001

ISO 18001
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DIAS D’ÁVILA

X

X

X

SANTO ANDRÉ

X

X

X
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Serra

X

X

X

NSF - 61

ROHS

REACH

X

X

X
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Além das certificações aplicáveis à qualidade e seguran-

pela Organização Mundial de Aduanas (OMA), e certifica

ça dos produtos, a Paranapanema iniciou, em dezembro

os integrantes da cadeia logística que representam baixo

2017, a adequação dos processos para pleitear o certifi-

grau de risco em suas operações, tanto em termos de se-

cado de Operador Econômico Autorizado (OEA). Confe-

gurança física da carga, quanto ao cumprimento de suas

rido pela Receita Federal, o selo atesta para o mercado

obrigações aduaneiras. A obtenção do OEA, que deve

mundial a confiabilidade, segurança e agilidade nas re-

ocorrer em 2019, trará ainda mais agilidade aos proces-

lações de comércio exterior da Companhia. O OEA, no

sos de exportação e importação da Paranapanema, além

Brasil, faz parte do programa internacional coordenado

de reduzir os custos logísticos envolvidos.

PESSOAS
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Eram 2.202 colaboradores no final de 2018, público que, para a Paranapanema, é de
• ÉTICA E
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enorme importância para que os objetivos e metas de negócios sejam alcançados. Para

• GESTÃO DOS
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e segurança, além de empenho para oferecer oportunidades para capacitação e desen-

retribuir a contribuição de cada um, há um cuidado constante em promover bem-estar

DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL, POR REGIÃO
O total de colaboradores no ano – 2.202 – 7,6% maior ao verificado em 2017. O aumento no número de vagas ocorreu nas três unidades.

volvimento profissional.
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2018

2017
BAHIA

NORDESTE
RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

2017

2018

SÃO PAULO

81

92

2017

2018

ESPÍRITO SANTO
SUDESTE
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DIVISÃO DO QUADRO FUNCIONAL

CATEGORIA FUNCIONAL

HOMENS

MULHERES

DIRETORES

5

1

napanema, para alcançar um equilíbrio cada vez maior entre profissionais homens e

GERENTES E CHEFES

51

12

mulheres em cargos de liderança. A força feminina, que representa 10,4% do total de

SUPERVISORES E COORDENADORES

72

8

colaboradores, ocupa 47% dos cargos administrativos e entre estagiários. Nos postos de

NÍVEL ADMINISTRATIVO

144

129

gestão, comandam uma das seis diretorias e 19% das gerências e chefias.

NÍVEL OPERACIONAL

1650

46

APRENDIZES*

43

32

ESTAGIÁRIOS

24

16

POR GÊNERO
Assim como acontece em outras empresas do país, há empenho constante, na Para-

• SOCIEDADE
1.972
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* Do total de aprendizes, 31 são contratados por meio de instituições parceiras

• ANEXO GRI
230
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DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS, POR GÊNERO E CATEGORIA FUNCIONAL EM 2018

MULHERES

HOMENS
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POR FAIXA ETÁRIA

ADMISSÕES

Ao observar o quadro funcional por faixa etária, há maior número (69,4%) de colabora-

As 373 contratações do período ocorreram nas três unidades:

dores entre 30 e 50 anos de idade.

ESPÍRITO SANTO: 16

MENOS DE 30 ANOS

DE 30 A 50 ANOS

MAIS DE 50 ANOS

HOMENS

326

1389

257

MULHERES

81

139

10

TOTAL

407

1528

267

BAHIA: 115

SÃO PAULO: 242

NORDESTE
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SUDESTE

ROTATIVIDADE
Foram admitidas, ao longo do ano, 373 pessoas, enquanto 198 foram desligadas. Com

Admissões em 2018, por faixa etária e gênero:

isso, a taxa de rotatividade mensal ficou em 1,07%, sendo maior no grupo das mulheres,

MENOS DE 30 ANOS

DE 30 A 50 ANOS

MAIS DE 50 ANOS

HOMENS

107

199

10

MULHERES

30

26

1

TOTAL

137

225

11

que registrou 1,47%. Em termos anuais, a taxa de rotatividade alcança 12,79%.
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DEMISSÕES, POR REGIÃO – 2018
No ano, foram demitidos 198 colaboradores, movimento distribuído da seguinte forma entre as unidades:
ESPÍRITO SANTO: 5

• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS

TAXA DE ROTATIVIDADE MENSAL*, POR GÊNERO (EM %)

• PESSOAS

BAHIA: 80

• MEIO AMBIENTE

SÃO PAULO: 113

• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO

2018

TOTAL

1,02

1,47

1,07

SUDESTE

TAXA DE ROTATIVIDADE MENSAL*, POR FAIXA ETÁRIA E GÊNERO (EM %)

DEMISSÕES EM 2018, POR FAIXA ETÁRIA E GÊNERO

• ANEXO GRI

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

MULHERES

* [(Demissões + Admissões) / 2] / [(Número de empregados) / 12]

NORDESTE

• SOCIEDADE

HOMENS

MENOS DE 30 ANOS

DE 30 A 50 ANOS

MAIS DE 50 ANOS

HOMENS

1,69

0,96

0,52

3

MULHERES

2,26

1,14

1,67

25

* [(Demissões + Admissões) / 2] / [(Número de empregados) / 12]

MENOS DE 30 ANOS

DE 30 A 50 ANOS

MAIS DE 50 ANOS

HOMENS

25

122

22

MULHERES

14

12

TOTAL

39

134
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PARANAPANEMA

GESTÃO
DE RH

• ESTRATÉGIA

GRI 103-2; 103-3

• OPERAÇÕES
• ÉTICA E
GOVERNANÇA
• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS
• PESSOAS
• MEIO AMBIENTE

Todos os assuntos relacionados à administração e re-

concessão, está a necessidade de os cursos guardarem

lacionamento com os colaboradores é centralizado na

relação direta com a trilha de carreira e atrelados ao pla-

Diretoria de Gestão Corporativa. Dentre as funções que

no de desenvolvimento individual do colaborador, en-

desempenha, está a constante busca pela melhoria do

tre outros parâmetros adotados na análise.

ambiente e instalações de trabalho, o aprimoramento
das práticas de Recursos Humanos, o que inclui atra-

Em paralelo, os canais de comunicação com os colabora-

ção e seleção, remuneração e benefícios, capacitação e

dores – newsletters semanais e jornais-murais (CobreIn-

desenvolvimento profissional, além de transparência e

forma) - foram revisitados e aprimorados. Para promover

proximidade na comunicação com o público interno.

uma maior proximidade do público interno com as lideranças, foram realizadas campanhas e eventos internos,

• SOCIEDADE

Nesse sentido, foi desenhado, em 2018, um planejamen-

como a FANTÁSTICA FÁBRICA DO COBRE, e outras pau-

• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO

to com ações previstas para os próximos três anos. Nele,

tadas pelo calendário corporativo e por ações voltadas

estão contemplados aspectos diversos, como atração e

ao meio ambiente e à sociedade.

• ANEXO GRI

mento de lideranças. E esse tema, ao lado de capacita-

Outra preocupação da Paranapanema é com os am-

ção dos profissionais, é o foco dos trabalhos para o ano

bientes de trabalho. De forma a torná-los ainda mais

de 2019. Também houve intensificação dos treinamen-

seguros e acolhedores, as áreas de convivência das

tos e o início do programa de auxílio a educação para

unidades, como jardins, lanchonetes e grêmios, foram

todos os funcionários. Entre os critérios utilizados para a

revitalizadas. Também se destacam as reformas dos

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

retenção de talentos, planos de sucessão e desenvolvi-
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GESTÃO
DE RH

• ESTRATÉGIA
• OPERAÇÕES
• ÉTICA E
GOVERNANÇA

refeitórios das fábricas de Santo André (SP) e Serra (ES), concluídas em 2018, e de Dias
d’Ávila (BA), a ser finalizada em 2019.
Essas iniciativas de zelo, aliadas a medidas voltadas à segurança dos colaboradores,

• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS

são percebidas como fatores que contribuíram para a redução significativa de ações

• PESSOAS

dezembro. Esse resultado também reflete um número menor de novos processos veri-

trabalhistas no período: de 1.191 demandas judiciais no início do ano, para 885 em
ficado após a vigência da recente lei trabalhista.

• MEIO AMBIENTE

FANTÁSTICA FÁBRICA DO COBRE - BAHIA

• SOCIEDADE
• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO
• ANEXO GRI

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

FANTÁSTICA FÁBRICA DO COBRE - ESPÍRITO SANTO

FANTÁSTICA FÁBRICA DO COBRE - SÃO PAULO
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• SOBRE A
PARANAPANEMA

DIÁLOGO E
RECONHECIMENTO

• ESTRATÉGIA
• OPERAÇÕES

Para a Paranapanema, os colaboradores são os protagonistas do sucesso da Companhia. Criar oportunidades para ouvi-los e para reconhecer a contribuição de cada um

• ÉTICA E
GOVERNANÇA

aos negócios foram prioridades nas ações desenvolvidas.
GENTE QUE REALIZA. Para homenagear os colaboradores que completaram 10, 20 e 30+

• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS

anos de empresa em 2018, foi criado um evento especial, voltado a reconhecer esses profissionais – 147, no total - que fazem parte da história da Companhia e contribuíram para seu

• PESSOAS

crescimento durante esses anos. Cada um deles recebeu placas produzidas com o cobre da
Paranapanema, o metal que ajudam a transformar todos os dias. Também foi entregue um

• MEIO AMBIENTE

certificado especial aos 480 colaboradores que estão entre os 10, 20 e 30+ anos de casa. A
• SOCIEDADE

homenagem em Santo André acontecerá no primeiro semestre de 2019. O Gente que Realiza, que ganhou sua primeira edição em 2018, passa fazer parte da agenda anual de eventos.

• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO

CAFÉ COM A DIRETORIA. Encontro entre a diretora de Gestão Corporativa e os colaboradores. Realizado periodicamente nas três unidades, essas ocasiões possibilitaram
estabelecer uma comunicação mais fluida sobre a administração e as operações. Os co-

• ANEXO GRI

laboradores também puderam esclarecer eventuais dúvidas sobre temas relacionados
à gestão da Companhia e apresentar sugestões de melhorias. Uma das ações sugeridas
RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

GENTE QUE REALIZA - BAHIA

por um colaborador nesses encontros, e já colocada em prática, são os eventos de reconhecimento aos funcionários com mais tempo de casa, relatados a seguir.
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• SOBRE A
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DIÁLOGO E
RECONHECIMENTO

• ESTRATÉGIA
• OPERAÇÕES

FANTÁSTICA FÁBRICA DE COBRE. A Paranapanema abriu as portas de suas três unidades simultaneamente para receber colaboradores e familiares. Na ocasião, cerca de mil

• ÉTICA E
GOVERNANÇA

visitantes participaram de visita monitorada às linhas de produção. O evento ocorreu
em agosto como parte das comemorações aos 57 anos da Paranapanema.

• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS

DIVULGAÇÕES TRIMESTRAIS DE RESULTADOS DA COMPANHIA. Em formato de rodas
de conversa, o diretor Financeiro e de Relações com Investidores explica aos funcioná-

• PESSOAS

rios, de forma didática, os avanços e conquistas do período. Essas reuniões ocorrem a
cada três meses nas três fábricas, e são abertas à participação dos interessados no tema,

• MEIO AMBIENTE

independentemente do nível hierárquico.
• SOCIEDADE

CANAIS DE COMUNICAÇÃO. Há uma agenda constante de comunicação com os co• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO

laboradores, para mantê-los informados sobre os negócios e atividades empreendidas,

• ANEXO GRI

em 2018. Tal enquete, que passará a ser anual, revelou que nos 12 meses anteriores à

realizada por meio do jornal mural, newsletter semanal, e-mails e intranet. Para mensurar a efetividade desses canais, foi realizada a primeira Pesquisa de Comunicação Interna
abordagem, feita em outubro, 81% dos colaboradores perceberam melhora significativa nas comunicações realizadas e 89% afirmavam confiar nas informações divulgadas.

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

GENTE QUE REALIZA - ESPÍRITO SANTO

Aplicada nas três unidades da Companhia, a pesquisa contou 172 participantes, que
equivale a 8% do quadro de pessoal.
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• SOBRE A
PARANAPANEMA

CAPACITAÇÃO

• ESTRATÉGIA

GRI 404-1

• OPERAÇÕES
• ÉTICA E
GOVERNANÇA

A Paranapanema oferece oportunidades para que seus colaboradores se capacitem e se

tratam de trabalho em altura, espaços confinados e brigada de emergência. Em 2019, haverá

desenvolvam profissionalmente. Investe em treinamentos e ações específicas, voltadas a

um aporte ainda maior nessas iniciativas, que incluirão treinamentos técnicos, entre outros.

disseminar conhecimentos e aprimorar habilidades técnicas, conforme a área de atuação
ou função desempenhada.

• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS

Já a estratégia de capacitação para lideranças é embasada nos Planos de Desenvolvimento Individuais, desenhados a partir dos resultados obtidos com a avaliação de desempe-

A grade de capacitação é anual, construída de forma conjunta pelas áreas de Gestão de

nho aplicada a todos os profissionais que ocupam cargos de gestão. Esse processo, que

Pessoas, Qualidade e Segurança do Trabalho, além de Meio Ambiente. Em 2018, o total de

também é anual, relaciona a performance apresentada pelos colaboradores com o que

horas dedicadas a treinamentos foi de 39.047, 11,12% superior ao realizado em 2017. Esses

se considera ser ideal. Para 2019, outras ações se somarão a essas, como um programa

• MEIO AMBIENTE

programas de capacitação também abrangem os obrigatórios por legislação – como os que

pautado em desenvolvimento de competências comportamentais.

• SOCIEDADE

HORAS DE TREINAMENTO, POR CATEGORIA FUNCIONAL E GÊNERO

• PESSOAS

• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO

CATEGORIA FUNCIONAL

HOMENS

MULHERES

TOTAL

0,00

0,00

741,35

SUPERVISOR/COORDENADOR

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

MÉDIA GERAL

HOMENS

MULHERES

0,00

0,00

0,00

0,00

101,69

843,04

3,10

1,45

2,28

3.095,36

162,94

3.258,30

7,18

2,47

4,83

ADMINISTRATIVO

1.594,99

1.230,92

2.825,91

1,95

1,47

1,71

OPERACIONAL

29.479,19

265,17

29.744,36

4,44

3,16

3,80

ESTAGIÁRIO

1.763,04

434,68

2.197,72

3,73

2,57

3,15

91,59

85,59

177,18

0,90

0,86

0,88

36.765,52

2.280,99

39.046,51

4,23

1,72

2,97

CONSELHO/DIRETORIA
GERENTE/CHEFE

• ANEXO GRI

MÉDIA

APRENDIZ
TOTAL
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DIVERSIDADE

• ESTRATÉGIA

GRI 405-1

• OPERAÇÕES

Respeito e equidade são palavras-chave no relaciona-

receber pessoas com deficiência. Em parceria com a

mento da Paranapanema com seus colaboradores. Na

consultoria Talento Incluir, foram promovidas palestras

Empresa, todos são bem-vindos. A política e as rotinas de

de conscientização e orientação para colaboradores

Gestão de Talentos abrangem os processos de atração e

dos setores de Segurança do Trabalho, Medicina Ocu-

• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS

seleção de profissionais e observam essas diretrizes, inde-

pacional, Jurídico, Comunicação e Gestão de Pessoas.

pendentemente de gênero, orientação sexual, etnia, ida-

Meses depois, a iniciativa foi estendida aos gerentes

• PESSOAS

de, religião ou opinião política dos profissionais. A mesma

das demais áreas da Empresa, público que, posterior-

conduta também é esperada dos colaboradores ao de-

mente, também foi alvo de outro treinamento sobre o

senvolverem suas atribuições, conforme preveem o Códi-

tema, dessa vez em parceria com o Serviço Nacional de

go de Ética e a Política de Sustentabilidade da Companhia.

Aprendizagem Industrial (SENAI). Com essa instituição

• ÉTICA E
GOVERNANÇA

• MEIO AMBIENTE
• SOCIEDADE
• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO
• ANEXO GRI

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

também foi realizado o mapeamento das instalações,
Para fazer com que a Paranapanema tenha ambientes

tanto na parte administrativa como na operacional, para

de trabalho cada vez mais inclusivos, foram realizadas

identificar funções que poderiam ser desenvolvidas por

ações voltadas a sensibilizar as lideranças e profissionais

pessoas com deficiência. Esse trabalho está previsto

de áreas de apoio em relação às práticas adotadas para

para ser concluído em 2019.
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REMUNERAÇÃO
E BENEFÍCIOS

• ESTRATÉGIA

GRI 102-41; 401-2; 403-4

• OPERAÇÕES
• ÉTICA E
GOVERNANÇA
• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS
• PESSOAS
• MEIO AMBIENTE
• SOCIEDADE

Os salários e benefícios oferecidos aos colaboradores

tir equidade entre os profissionais, homens e mulheres

tem como princípio a gestão do cuidado integrado da

são compatíveis em relação às práticas de mercado, de

que exercem funções semelhantes são remunerados

saúde dos colaboradores e de seus familiares. Com essa

acordo com as categorias funcionais e regiões de con-

com o mesmo salário-base.

iniciativa, busca-se garantir a qualidade e a longevidade

tratação, e respeitam aspectos como complexidade da
atividade, nível de especialização e responsabilidades.

O conjunto de benefícios oferecidos aos funcionários da

ao tripé que, na visão da Paranapanema, compreende

Essas diretrizes se apoiam na Política de Remuneração,

Companhia está alinhado ao Programa +bem-estar, que

três aspectos da saúde: físico, psicológico e social.

voltada a assegurar a competitividade e a capacidade da
Paranapanema em atrair, reter e desenvolver talentos.

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
Embora estejam em linha com o que é verificado no
mercado, a Paranapanema busca aprimorar constante-

• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO

mente suas práticas. Por isso, realizou em 2018 um am-

• ANEXO GRI

Todos os colaboradores são elegíveis a uma remunera-

plo estudo de cargos e salários.

ção variável. Os contratados em regime CLT são incluídos no Programa de Participação nos Lucros e ResultaRELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

dos colaboradores por meio de iniciativas relacionadas

dos (PLR), e os executivos, no Programa de Remuneração
Variável (PRV). Coerente com o compromisso de garan-

Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR): contempla todos os contratados pelo regime
CLT e é negociado com os sindicatos e a Comissão de Representantes dos Colaboradores . Dado que
o pagamento – cujo valor é o mesmo a todos os elegíveis - está condicionado a atingimento de metas
estabelecidas em acordos coletivos, o PLR funciona como um incentivo para que os colaboradores
contribuam para que a Companhia atinja seu melhor desempenho. Em 2018, foram distribuídos, em PLR,
cerca de R$ 13,9 milhões aos colaboradores.
Programa de Remuneração Variável (PRV). Condiciona adicionais de remuneração ao alcance de metas
de desempenho econômico-financeiro e operacional por executivos, como chefes, gerentes e diretores.
Reconhece, portanto, as performances individuais e promove a retenção de talentos.
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PROGRAMA
+ BEM-ESTAR

2018

nas instalações da Companhia:

SOCIAL
• ESPAÇO DE LAZER

GAP (GESTÃO DE APOIO PROFISSIONAL): em cada uma das três unidades, os colaboradores contam com espaço dedicado exclusivamente ao atendimento pessoal e indi-

• PLANO DE SAÚDE

• ESTACIONAMENTO OU
FRETADO OU
VALE TRANSPORTE

• PLANO ODONTOLÓGICO

• PREVIDÊNCIA PRIVADA

orientam, acompanham e mediam conflitos trazidos pelas pessoas, também tratam de

• CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

• SEGURO DE VIDA

assuntos ligados aos benefícios ofertados pela empresa. Cerca de 70 colaboradores são

• RESTAURANTE

• AUXÍLIO CRECHE

atendidos por mês nas três unidades.

• VALE ALIMENTAÇÃO

• AGÊNCIA BANCÁRIA

• FISIOTERAPIA

• SERVIÇOS SESI

• AMBULATÓRIO

• EDUCAÇÃO CONTINUADA

FÍSICO

vidual. Lá, encontram profissionais especializadas e disponíveis para ouvi-los e apoiá-los em questões de ordem profissional, pessoal e/ou familiar. Os GAPs, que colhem,

CUIDADO DENTÁRIO: foi inaugurado, em outubro de 2018, um consultório odontológico na unidade de Santo André (SP), a exemplo do que já existia em Dias d’Ávila (BA)
desde 1998. Quem trabalha nessas unidades conta com atendimento de profissionais

PSICOLÓGICO
• GESTÃO DE APOIO AO PROFISSIONAL (GAP)

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

Os colaboradores também contam com atendimento de profissionais da área de saúde

para emergências e demais tratamentos dentários, e tem acesso a serviços como limpezas, radiografias simples e restaurações, entre outros. As consultas devem ser previamente agendadas. Todos os dias, durante meio período, há um dentista disponível. Em
2018, foram registrados 256 atendimentos em São Paulo e 2.299 na Bahia.

62
• SOBRE A
PARANAPANEMA

REMUNERAÇÃO
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• ÉTICA E
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Adicionalmente a essas atividades, outras são promovidas para a promoção e, principalmente, prevenção da saúde

Outros benefícios são aplicados de forma específica em

entre os colaboradores:

cada região, atendendo particularidades locais, a partir de acordos firmados tanto com os sindicatos, como

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE – imunização e proteção contra os quatro subtipos do vírus influenza que
• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS

mais circulam no inverno, inclusive o H1N1, com a aplicação de 1.418 doses de vacinas nos colaboradores
das três unidades.

• SOCIEDADE
• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO
• ANEXO GRI

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

A liberdade de associação e de negociação coletiva,
prevista na legislação, é garantida aos profissionais. A

• PESSOAS
• MEIO AMBIENTE

com os próprios colaboradores.

OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL – os cânceres de mama e de próstata foram alvos de duas grandes cam-

Paranapanema acredita que a manutenção de canais

panhas, realizadas simultaneamente em todas as unidades, com a distribuição de informativos, divulgação de

de comunicação com os sindicatos que representam

notícias, palestras e refeições especiais no restaurante. Essa campanha, que já faz parte do calendário anual da

os colaboradores proporciona uma parceria construti-

Companhia, trouxe como novidade, em 2018, a oportunidade de os colaboradores homens serem submeti-

va, transparente, responsável e eficaz. Ao final de 2018,

dos ao PSA (sigla de antígeno prostático específico), exame de sangue que possibilita detectar precocemente

100% dos funcionários estavam cobertos por conven-

alterações na próstata. Oferecido nas unidades de Santo André (SP) e Serra (ES), foi realizado por 138 funcioná-

ções ou acordos de negociação coletiva. Esses docu-

rios, dentre os elegíveis. Em Dias d’Ávila (BA), aconteceu em outra data, durante os exames periódicos.

mentos, além de cláusulas econômicas e sociais, podem
abordar pontualmente assuntos referentes a saúde e

ERGONOMIA E FISIOTERAPIA – espaço de reabilitação para colaboradores dentro do próprio Ambulatório da

segurança, temas que são tratados, pela Companhia,

fábrica paulista, oferecido em parceria com o Sesi (Serviço Social da Indústria) de Santo André. Em 2018, ocor-

de acordo com Normas Regulamentadoras e leis refe-

reram 155 atendimentos por mês, em média, demandados por cerca de 30 funcionários/mês. Em Dias d’Ávila,

rentes a essas matérias.

há uma estrutura semelhante, em que foram registrados cerca de 105 atendimentos/mês aos colaboradores.

MEIO AMBIENTE
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Minimizar o impacto das operações sobre o meio ambiente é uma preocupação que per-

serção de resíduos em cadeias produtivas internas e externas à Companhia. Também

meia o dia a dia das atividades da Companhia. Pautada pela melhoria contínua, as fábricas

há investimentos em modelos mais sustentáveis de geração de energia, como painéis

contam com equipes multidisciplinares atentas ao tema e com rotinas de monitoramento.

solares, encontrados nas unidades de Santo André e Serra.

Para mensurar a eficiência desses esforços, conta com o Sistema de Gestão Ambiental

O controle das emissões de gases de efeito estufa é feito de maneira sistemática. As rotinas

(SGA). Certificado de acordo com a norma ISO 14001, considera disposições legais e pa-

para controle compreendem correção imediata de vazamentos, testes de pressurização e

râmetros estabelecidos pelos órgãos ambientais no acompanha-

isolamento dos equipamentos para evitar corrosão. Além disso, há

mento constante das operações. Viabiliza, por exemplo, verificar

engajamento das equipes nesses esforços. Nas reuniões gerenciais

uma série de indicadores relacionados a consumo de energia e de

que acontecem diariamente no começo das manhãs na fábrica de

água, além do tratamento e da destinação de efluentes e resíduos
em todas as etapas industriais das três unidades da Companhia.

• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO

Tais indicadores, inclusive, foram revisados em 2018, após mape-

• ANEXO GRI

tivas ou corretivas, quando necessárias, e que resultou em uma

amento de práticas adotadas e exposição a riscos ambientais, trabalho que contribuiu para o desenvolvimento de ações prevenmatriz de impactos.

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

MINIMIZAR O IMPACTO
DAS OPERAÇÕES SOBRE
O MEIO AMBIENTE É UMA
PREOCUPAÇÃO QUE PERMEIA
O DIA A DIA DAS ATIVIDADES
DA PARANAPANEMA

Dias d’Ávila, por exemplo, a qualidade do ar é avaliada, de forma a
identificar desvios e respectivas causas. Na mesma fábrica também
há um grupo de trabalho voltado a discutir ações e estratégias para
controlar a emissão de gases poluentes. Formado por representantes das áreas de operações, processos, meio ambiente e engenharia
de projetos, reúne-se semanalmente para avaliar ocorrências, processos e rotinas de manutenção dos equipamentos.

Em paralelo, as unidades adotam boas práticas, como sistemas de reutilização de água,

Na pauta das reuniões desse grupo, também está a qualidade do ar, analisada sob

coleta seletiva interna, tratamento de efluentes e logística reversa, por meio da rein-

dois parâmetros: indicadores instituídos pelo plano de ações adotado desde 2016, que

65
• SOBRE A
PARANAPANEMA

GESTÃO E
MONITORAMENTO

• ESTRATÉGIA
• OPERAÇÕES
• ÉTICA E
GOVERNANÇA

resultou de um estudo de dispersão atmosférica feito na época, e as informações
disponibilizadas pela Cetrel, empresa responsável pelo tratamento dos efluentes e
resíduos industriais, fornecimento de água e monitoramento ambiental do Polo de
Camaçari. Uma prova da evolução da Companhia na

• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS
• PESSOAS

gestão desse tema é a queda expressiva do número
de reclamações recebidas da comunidade de entorno. Em 2015 – antes, portanto, do estudo mencionado
– foram registradas cerca de 70 reclamações. Em 2018,

• MEIO AMBIENTE
• SOCIEDADE
• DESEMPENHO
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• ANEXO GRI

restringiu-se a apenas duas. Também não houve, em
nenhuma das unidades, multa ou sanção não monetária
significativa por não cumprimento de leis ou regulamentos sobre o meio ambiente.
A essas atividades, somam-se as metas ambientais
anuais, cuja evolução é acompanhada de forma próxima pelo Comitê Diretor. Essas
informações são reportadas nas reuniões dos executivos, que ocorre a cada quinzena, o
que reforça o compromisso da Paranapanema em aperfeiçoar continuamente as estratégias e ações empreendidas nessas frentes.

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

RECICLAGEM DO COBRE
A Companhia é a única no País a transformar sucata
em cobre superpuro, utilizando o processo de eletrólise na unidade de DIAS D’ÁVILA (BA). Isso é possível
dada as características do material. Amplamente reciclável, permite que até 100% seja recuperado sem perda de qualidade, gerando pouco ou nenhum resíduo.
Diversos itens são fabricados com o uso do cobre reciclado, como os cátodos com alto grau de pureza, ligas
binárias de cobre e zinco e ligas ternárias de cobre. Na
unidade de Santo André (SP), por sua vez, a Companhia dispõe de equipamentos
para processar sucatas mistas e cavacos de latão. A Paranapanema tem a meta de
fazer com que a sucata de cobre tenha participação crescente na produção de
cátodo, em linha com o compromisso de conciliar crescimento com sustentabilidade. Em 2018, foram reciclados cerca de 15 mil toneladas do metal.

66
• SOBRE A
PARANAPANEMA

MATERIAIS RENOVÁVEIS
E NÃO-RENOVÁVEIS

• ESTRATÉGIA
• OPERAÇÕES
• ÉTICA E
GOVERNANÇA
• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS
• PESSOAS
• MEIO AMBIENTE
• SOCIEDADE
• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO
• ANEXO GRI

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

No desempenho de suas atividades, a Paranapanema utiliza materiais renováveis, como madeira e carvão vegetal, e
não-renováveis, como sílica e sulfato férrico, entre outros. No ano, esses materiais somaram 542,7 mil toneladas, sendo
a maior parte (99,7%) de não-renováveis.

CONSUMO DE MATERIAIS – 2018
EM TONELADAS
GRI 301-1

SANTO ANDRÉ

DIAS D’ÁVILA

SERRA

TOTAL

2018

2017

2018

2017

2018

2017

NÃO RENOVÁVEIS

35.809,47

65.037,14

505.106,81

89.776,35

433,78

0,00

RENOVÁVEIS

1.782,67

1.294,43

0

1,58

14,336

0

TOTAL

37.592,14

66.331,57

505.106,81

89.777,93

448,113

0,00

2018

2017

541.350,06 154.813,49
1.797,00

1.296,01

543.147,06 156.109,50
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Essencial para os processos produtivos, a água é utilizada, por exemplo, nas rotinas de
resfriamento dos metais e limpeza dos equipamentos.
Uso consciente e redução do consumo são temas constantemente trabalhados entre

• GESTÃO DOS
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• MEIO AMBIENTE
• SOCIEDADE
• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO

os colaboradores. Esse último, inclusive, é monitorado diariamente, e os dados, consolidados a cada mês. Com tal rotina de acompanhamento, é possível identificar desvios e
oportunidades de melhoria com agilidade, alterando ou corrigindo processos.

FONTES DE ÁGUA
Em Dias d’Ávila (BA), 100% da água utilizada tem origem subterrânea, captada em poços
artesianos, perfurados e operados pela própria Companhia. Do total, parte é reutilizada em
áreas como as de Fundição e de Ácido Sulfúrico, e também para a limpeza industrial.
Em Santo André (SP), a água reciclada responde pela maior parte da necessidade hídrica: 80,92%. Esse volume é produzido internamente, na Estação de Tratamento de Água
Industrial, que conta com estrutura de captação e tratamento de água da chuva, dos
processos industriais e do esgoto gerado na própria unidade. A unidade também adquire o insumo do Projeto Aquapolo, que trata o esgoto dos imóveis conectados à rede
coletora da região do ABC paulista e fornece a água às empresas do Polo Petroquímico
do ABC e adjacências, para ser usada em atividades que não demandem potabilidade.
Considerando as características das unidades, o total de água retirada, no ano, alcançou 3,06 milhões de m3, quase o dobro do volume verificado no ano anterior. O incre-

• ANEXO GRI

mento reflete dois fatores: a instalação de uma nova torre de refrigeração na unidade
de Dias d’Ávila, que criou uma demanda maior no consumo, e o aumento de produção
do cátodo em relação a 2017. A subterrânea é a principal fonte de captação: 94% do

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

total de 2018.
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TOTAL DE ÁGUA RETIRADA POR FONTE
EM M3
SANTO ANDRÉ

DIAS D’ÁVILA

SERRA

TOTAL

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

0

0

2.863.224,86

1.523.000,00

500,00

439

2.863.724,86

1.523.439,00

• PESSOAS

ABASTECIMENTO MUNICIPAL DE
ÁGUA OU OUTRAS EMPRESAS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA(1)

190.704,10

190.039,30

0

3.323,00

3.122,00

194.027,10

193.161,30

• MEIO AMBIENTE

TOTAL

190.704,10

190.039,30

2.863.224,86

3.823,00

3.561,00

3.057.751,96

1.716.600,30

• GESTÃO DOS
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• SOCIEDADE
• DESEMPENHO
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ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

1.523.000,00

(1) Inclui água potável fornecida pela Semasa, água de caminhão pipa e água de reuso adquirida do Projeto Aquapolo

VOLUME TOTAL DE ÁGUA RECICLADA E REUTILIZADA INTERNAMENTE EM 2018*
EM M3

• ANEXO GRI

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

SANTO ANDRÉ

%

DIAS D’ÁVILA

%

TOTAL

%

RECICLADA

808.941,00

80,92

0

-

808.941,00

20,92

REUTILIZADA

0

-

175.000,00

5,76

175.000,00

5,41

*Indicador não disponível para unidade de Serra
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Todas as fábricas possuem Estações de Tratamento de
Efluentes, estrutura que garante que o lançamento desses materiais siga os padrões de qualidade exigidos pela
legislação vigente.

• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS
• PESSOAS

Na unidade de SANTO ANDRÉ (SP), o descarte de água

Em SERRA (ES), a água tratada é descartada na rede
de esgoto da concessionária local (CESAN) após confirmado atendimento aos padrões estabelecidos na Anuência de Lançamento. Em 2018, primeiro ano em que
esse volume foi contabilizado, somou 157 m3.

envolve apenas a de origem pluvial e é feito no leito do
rio Tamanduateí, em seu trecho de área urbana, con-

• MEIO AMBIENTE
• SOCIEDADE
• DESEMPENHO
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• ANEXO GRI

forme previsto na outorga de lançamento de efluentes
emitida pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica
(DAEE) em 2014.
Em DIAS D’ÁVILA (BA), os efluentes líquidos são enviados para tratamento e disposição final pela Cetrel. Em
2018, o volume descartado foi de 2,35 milhões de m3,
volume que supera em 7% o verificado no ano anterior.
A alta reflete o aumento na produção e implantação da
nova torre de refrigeração do forno flash na unidade.

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

DESCARTE DE ÁGUA POR
QUALIDADE E DESTINO EM 2018
EM M3
2018

2017

SANTO ANDRÉ

N/D

N/D

DIAS D’ÁVILA

2.351.565

2.200.000

157

N/D

SERRA
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Racionalizar o consumo de energia é uma meta constante, o que demanda a adoção de

pelo restante. O total supera em 11,15% o verificado no ano anterior, número que refle-

ações voltadas a aumentar a eficiência dos equipamentos industriais e dos processos

te a inclusão do consumo de fontes de energia não renováveis em Serra e do item gás

de fabricação. Em 2018, o consumo de energia alcançou 2,79 milhões de giga joules

natural em Santo André, além da maior demanda pelo insumo, provocada pelo cresci-

(GJ). Fontes não renováveis responderam pela maior parte, 51,45%, e energia elétrica,

mento da produção nas unidades.

CONSUMO DE ENERGIA DIRETA EM 2018
EM GJ

• MEIO AMBIENTE

GRI 302-1

SANTO ANDRÉ

• SOCIEDADE
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2018

SERRA

TOTAL

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

96.808,20

8.613,51

13.750,23

18.180,52

1.266,65

ND

111.825,08

26.794,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ND

0,00

0,00

ENERGIA ELÉTRICA

303.467,53

279.558,08

1.040.703,44

1.005.056,80

12.172,02

9.453,04

1.356.342,98

1.294.067,92

TOTAL

400.275,73

288.171,59

1.054.453,66

1.023.237,32

13.438,67

9.453,04

1.468.168,06

1.320.861,95

84.281.364,64

77.655.022,42

289.032.262,00

279.182.445,00

3.380.507,00

2.625.846,00

376.694.133,64

359.463.313,42

FONTES NÃO RENOVÁVEIS
FONTES RENOVÁVEIS

CONSUMO TOTAL DE ENERGIA
ELÉTRICA EM KWH
RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

DIAS D’ÁVILA
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Para controlar as emissões, há parâmetros estabelecidos e mensuração de desempe• ÉTICA E
GOVERNANÇA
• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS

nho, de forma a garantir que a gestão seja feita sobre a realidade da Companhia e perfil
das emissões de gases efeito estufa (GEE).
Nesse sentido, é realizado anualmente, desde 2015, um inventário de emissões de GEE na
unidade de Santo André (SP). O documento segue a referência metodológica de cálculo

• PESSOAS
• MEIO AMBIENTE
• SOCIEDADE

GHG Protocol, abrangendo emissões diretas – decorrentes da queima de combustíveis para
geração de energia e vapor, do transporte em veículos de pessoas, materiais, produtos ou
resíduos, além de emissões fugitivas ou evaporativas –, e indiretas, originadas para produzir a
eletricidade adquirida e consumida pela Companhia. O inventário é elaborado pela equipe
de Meio Ambiente, e pela primeira vez, em 2018, abrange as três unidades (nos anos ante-

EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA
Conforme a metodologia do GHG Protocol Brasil, e considerando os dados disponíveis, as operações das unidades de Dias d’Ávila, Santo André e Serra foram responsáveis
pela emissão de 7.218,67 toneladas de CO2 equivalente (tCO2e) referentes ao Escopo
1 (emissões diretas ligadas à queima de combustíveis para geração de energia por processos estacionários, fontes de combustão móveis e emissões fugitivas a partir do uso
de extintores de incêndio e equipamentos de refrigeração e ar condicionado). Em relação ao Escopo 2 (emissões indiretas, a partir do consumo de eletricidade adquirida pela
empresa), foram 27.869,09 tCO2e.

• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO

riores, restringia-se à fábrica de Santo André). A unidade de Dias d’Ávila também contabiliza

EVOLUÇÃO DAS EMISSÕES

as emissões de SO2 e H2SO4 de forma contínua, mas com base em metodologia própria.

EM tCO2e

• ANEXO GRI

A Paranapanema não utiliza em suas atividades substâncias destruidoras da camada de

GRI 305-1; 305-2

ozônio, como HCFCs, CFCs, halons e brometo de metilo. E ao contrário de siderúrgicas,
refinarias e produtoras de alumínio e cimento, a Paranapanema atua em um ramo inRELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

dustrial que não utiliza matéria-prima altamente impactante em termos de emissões
de GEE. Por isso, seus números são considerados baixos em relação a outras indústrias.

ESCOPO 1

ESCOPO 2

TOTAL DE EMISSÕES – ESCOPO 1 + 2

SANTO ANDRÉ

5.731,06

6.235,42

11.966,48

DIAS D'ÁVILA

1.412,07

21.383,57

22.795,64

75,54

250,10

325,64

SERRA
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O ano de 2018 é o primeiro em que foi realizado o levantamento das fontes emissoras de GEE decorrentes
das atividades desenvolvidas por todas as unidades da
Paranapanema, o que antes era restrito à fábrica de San-

• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS

to André. Os dados reportados, portanto, remetem aos

O transporte marítimo – alternativa menos poluente, que evita a emissão

consumos gerais das respectivas operações no período.

de gases de efeito estufa - é uma opção que faz parte das rotinas da Paranapanema. As exportações são feitas quase que integralmente por meio
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PREFERÊNCIA
À CABOTAGEM

Para a próxima medição anual, referente a 2019, estão

desse modal. Somente o transporte para países vizinhos, que ocorre por

previstas melhorias na metodologia adotada, o que deve

rodovias, é a exceção.

incluir a contratação de empresa especializada para identificar todas as fontes de emissão de GEE em Dias d’Ávila,

Dentro do território nacional, mais precisamente entre a unidade de Dias

devido à complexidade de seus processos. Com isso, ha-

d’Ávila (BA) e o Centro de Distribuição de Produtos de Cobre (CDPC), em

verá maior acuracidade nos valores reportados.

Itatiaia (RJ), o objetivo é fazer com que o uso da navegação seja crescente.
A partir do Porto de Salvador, com destino ao Rio de Janeiro, foram embarcadas 1.834,56 toneladas de cátodos e 2.463,73 toneladas de fios de cobre
e vergalhões em 2018. A expectativa, para 2019, é que metade do volume
dos produtos que seguirem para o CDPC utilizem a cabotagem. Para isso, a
Companhia busca alternativas de rotas e novos parceiros para o transporte.

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018
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Os resíduos sólidos que resultam das operações são gerenciados sob a ótica da logísti-

da na Semana do Meio Ambiente. Com o tema “Gestão de Resíduos: reaproveitamento e

ca reversa. Busca-se reaproveitar os materiais, para que sejam novamente inseridos em

logística reversa”, a Paranapanema realizou palestras, intervenções nas áreas e restauran-

outros processos produtivos – internos ou externos à Companhia – e ao descarte apro-

te, peças teatrais e conscientizações sobre o descarte correto de resíduos.

• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS

priado, de forma a preservar o meio ambiente

• PESSOAS

Há um empenho constante para aproveitar esses resíduos, que também podem ter valor

Paranapanema, volume 25% menor que o do ano anterior, e outras 8,98 mil toneladas de

comercial, e para conscientizar os colaboradores, por meio de campanhas, treinamentos

resíduos não perigosos, superando em quase quatro vezes o total de 2017. Tal variação se

e ações de engajamento, sobre a necessidade de reduzir, reutilizar e reciclar materiais de

justifica pela parada de 31 dias para manutenção da unidade de Dias d’Ávila, o que não

origem industrial e administrativa. Um exemplo, nesse sentido, foi a agenda desenvolvi-

ocorria desde 2012. Esse fato elevou significativamente a geração de resíduos na fábrica.
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Em 2018, foram descartadas 2,87 mil toneladas de resíduos perigosos pelas unidades da

DESCARTE DE RESÍDUOS EM 2018
EM TONELADAS
GRI 306-2

SANTO ANDRÉ
• ANEXO GRI

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

DIAS D’ÁVILA

SERRA

TOTAL

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

PERIGOSOS

2.680,50

3.152,43

111,17

319,27

83,286

124,68

124,68

3.596,38

NÃO PERIGOSOS

1.790,02

1.102,84

7.136,87

1.200,00

49,530

25,2

25,2

2.328,04

TOTAL

4.470,51

4.255,27

7.248,04

1.519,27

132,816

149,88

149,88

5.924,42

SOCIEDADE
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Ciente da importância que suas atividades exercem so-

• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS

napanema dispende esforços no sentido de estabelecer

• PESSOAS
• MEIO AMBIENTE

bre as comunidades de entorno das operações, a Paradiálogos e contribuir para o bem-estar desse público.
As iniciativas vão desde a introdução de jovens no mercado de trabalho, até ações de saúde e conscientização ambiental. Esses projetos, contudo, serão reavaliados em 2019, em linha com a revisão da Política de

• SOCIEDADE
• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO

Sustentabilidade e do projeto de cultura corporativa da
Companhia. Essas mudanças também irão se basear no
resultado obtido através dos painéis de stakeholders, realizados pela Paranapanema em parceria com uma consultoria independente, com as comunidades vizinhas às

• ANEXO GRI

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

fábricas.
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Iniciativas direcionadas às comunidades:

Em DIAS D’ÁVILA, com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), que também promove formação profissional

PROGRAMA JOVEM APRENDIZ: Nas três unidades há um programa voltado a colaborar para o desenvolvimento profissional dos jovens das comunidades do
entorno das operações. Por meio do Jovem Aprendiz, regido pelo Decreto 5.598/05,

aos participantes.
Em SERRA, a orientação e acompanhamento dos jovens é feita em parceria com o
Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador (Cesam).

proporciona a adolescentes a oportunidade de atuar nos quadros da Companhia e ob• PESSOAS
• MEIO AMBIENTE
• SOCIEDADE

ter aprendizado profissional e humano. Em Santo André (SP), são realizados três encontros durante o período de aprendizagem, de 14 meses, em que os participantes têm
a oportunidade de trocar ideias e experiências, e receber orientações relacionadas ao
mercado de trabalho e às funções que desempenham. No encerramento de 2018, 75

Número de Aprendizes em 2018:

68

75

*Do total de aprendizes de
2018, 31 foram contratados
por meio de instituições
parceiras.

jovens aprendizes integravam os quadros da Empresa.
• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO

ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

2018

2018

O projeto é sempre realizado com a parceira de instituições formadoras:

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO:

• ANEXO GRI

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2017

Os moradores da comunidade de

Em SANTO ANDRÉ, com o Centro de Assistência Social e Motivação Profissional (Camp)

Leandrinho, no município de Dias d’Ávila (BA), contam com um consultório odontoló-

Piero Pollone e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SESI). Além do

gico, mantido pela Paranapanema em parceria com o Serviço Social da Indústria (SESI).

apoio na contratação, são oferecidas aulas de desenvolvimento profissional aos jovens

O atendimento acontece às terças, quartas e quintas-feiras, em horário comercial. Em

semanalmente.

2018, foram realizados 2.723 atendimentos.
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PROGRAMA AGENTES AMBIENTAIS: Iniciativa que busca compartilhar
conhecimento teórico e técnico sobre preservação do meio ambiente aos moradores
das comunidades de Leandrinho e Lamarão, na Bahia. Os moradores são convidados a
participar de uma programação anual de treinamentos, eventos, visitas, reuniões e ações
de engajamento. Essas iniciativas, desenvolvidas desde 2001, são lideradas por agentes
ambientes que vivem nas comunidades. Em 2018, 11 pessoas exerceram esse papel.
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RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018
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Em 2018, a Paranapanema manteve relacionamento com 2.618 fornecedores, de dife-

respeitam os Direitos Humanos;

rentes portes, setores e regiões de origem. Foram desembolsados R$ 801,5 milhões para

apoiam a liberdade de associação e reconhecem o direito à negociação coletiva;

pagamentos de bens e serviços por eles fornecidos. Desse total, mais da metade (59,8%)

proíbem qualquer tipo de discriminação, especialmente referentes a origem, raça,

foi direcionada a empresas situadas no mesmo Estado das unidades contratantes, o que
• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS

reforça o compromisso da Companhia com o desenvolvimento socioeconômico local.

• PESSOAS

No contato com esse público, o objetivo é estabelecer relações de confiança, baseadas
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RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

sexo, cor, idade, credo ou deficiência, entre outras.
Fornecedores considerados críticos em relação a aspectos ambientais, trabalhistas e sociais
são monitorados de forma mais próxima. As ferramentas utilizadas, para isso, são:

em condutas íntegras. Nesse sentido, a contratação e o monitoramento das atividades

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES (QAF). Após preenchido, permite que

exercidas pelos fornecedores envolvem critérios específicos. Na seleção, por exemplo,

a Companhia verifique a conformidade desses fornecedores com as melhores práticas de

são privilegiados os que adotam condutas e processos éticos nas suas atividades, assim

saúde e segurança, responsabilidade social, relações trabalhistas, integridade, gestão am-

como os que possuem certificações relacionadas a meio ambiente, saúde e segurança,

biental e gestão da qualidade. As respostas geram uma pontuação, indicador que irá deter-

além de qualidade e direitos humanos.

minar se estão habilitados a fornecer materiais e serviços à Companhia. Se for constatado
que não atende aos requisitos, reuniões e auditorias podem ser realizadas em suas instala-

Os contratos de suprimentos, por sua vez, exigem que os fornecedores sigam as dis-

ções, de modo a possibilitar a adequação às necessidades da Paranapanema. Se, ainda as-

posições do Código de Ética da Paranapanema, e trazem uma cláusula socioambiental.

sim, não cumprirem os planos de ação sugeridos, podem ser excluídos da base de parceiros.

Assim, ao assiná-los, as empresas declaram que:

PROCEDIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO E QUALIFICAÇÃO, com base na legislação vigente, a

atendem à legislação vigente, inclusive normas anticorrupção;

fornecedores cujas operações podem apresentar riscos de ocorrência de trabalho for-

não utilizam mão de obra infantil ou em condição análoga à de escravidão em suas

çado, como os dos setores têxtil e de carvoaria, que estarão sujeitos à desqualificação

atividades;

caso não respeitem as determinações do contrato.
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Indústrias de setores diversos, como automobilístico,

Para os produtos da Eluma, a estratégia perseguida é a de

ás, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Pernambuco, levando aos

tecnologia e eletroeletrônico, e empresas do setor de

melhorar o mix de produtos. Essa tática possibilitou, por

participantes orientações sobre boas práticas e melhorias

construção civil, formam a carteira de clientes da Para-

exemplo, que a venda de barras batesse recorde em agos-

nos sistemas de instalação de ares-condicionados.

napanema. No encerramento do ano, eram 672 clientes

to de 2018, chegando à marca mensal inédita de 998 to-

ativos, com localização geográfica diversificada. No Bra-

neladas. Também houve aumento expressivo de vendas

Um importante canal de relacionamento com os clientes

sil, estão em todo o território. No exterior, em 24 países

de tubos laminados para o mercado norte-americano.

são as feiras do setor. Em 2018, a Companhia marcou pre-

das Américas, Europa, África e Ásia.

sença em eventos como AHR Expo, em Chicago (EUA),
Expo Frio Calor Paraguai, naquele país, e Feira Internacio-

O relacionamento com esse público é feito por meio da
área comercial, que baseia sua atuação em uma estratégia
de vendas segmentada por negócio, com propostas de

INGRESSO A NOVOS MERCADOS
INTERNACIONAIS, COMO ORIENTE MÉDIO E
ÍNDIA, O QUE SE REFLETIU EM AUMENTO DAS
VENDAS DE ALGUNS PRODUTOS

nal de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação, Aquecimento e Tratamento de Ar (Febrava), em São Paulo.

• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO

valor e objetivos claros para cada marca. Essa abordagem
a novas localidades no exterior, como Oriente Médio e

Dentre as ações comerciais realizadas pela marca Eluma,

comercial estão em revisão. Está em desenvolvimento

• ANEXO GRI

Índia, movimentos que já se traduziram em aumento das

em parceria com a LG, foi a “Expedição do clima”, evento em

uma solução de TI, em nuvem, para aprimorar a gestão

vendas de alguns produtos, como dos vergalhões produ-

formato de palestras direcionado aos profissionais do setor

dos relacionamentos com clientes. A ferramenta, que

zidos pela Caraíba. A América Latina é outra região que

de refrigeração. Entre os meses de setembro e novembro,

será instituída em 2019, centralizará as questões relacio-

intensificou as compras, dada a conquista de novos clien-

as equipes da Paranapanema percorreram nove cidades

nadas a negociações, cotações de mercado e contratos,

tes em países como Colômbia e Costa Rica.

dos Estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goi-

entre outros temas, dando agilidade ao departamento.

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

se refletiu em ganhos de mercado no Brasil e no ingresso

Ações externas, como essas, caminharam ao lado de
melhorias nas rotinas de trabalho. Os processos da área
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Três marcas, voltadas a clientes do território nacional e de 24 países, com produtos e
coprodutos comercializados no formato B2B (business-to-business)

a Paranapanema brand

Comercializa cátodos e produtos semiacabados, como

Centraliza os coprodutos, como escória granulada,

vergalhões e fios trefilados, para o mercado nacional e estran-

lama anódica, gesso sintético e oleum, vendidos para

geiro.

outras indústrias e empresas. Outro coproduto que vol-

• PESSOAS

tou a integrar o portfólio da Paranapanema em 2018 é
o ácido sulfúrico 45%. Comercializado no passado para
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a Paranapanema brand

Reúne os produtos acabados, como laminados, arames,

lixiviação em mineradores, encontrou novo mercado

barras e conexões de cobre e bronze destinadas a sistemas

na agricultura, o que fez com que as vendas alcanças-

de condução de água quente ou fria, de gases industriais e

sem cerca de 1,6 mil toneladas no período. A Empre-

residenciais e de combate a incêndio. Abrange, ainda, tubos

sa já comercializava o ácido sulfúrico 98%, inclusive se

de cobre utilizados em aparelhos de ar condicionado domés-

destacando como o terceiro maior produtor do item1

ticos e industriais, compressores, componentes e dezenas de

no País e o maior da região Nordeste. Nessa concentra-

outros sistemas de refrigeração, além de tubos destinados à

ção, é utilizado nas indústrias de fertilizantes, química,

construção civil.

papel e celulose e sucroalcooleira, além de empregado
no tratamento de efluentes.

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018
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EXPORTADOR DE PESO
A Paranapanema tem participação relevante nas exportações brasileiras de cobre.
Em 2018, respondeu por 100% das vendas ao exterior de cátodos e por 82% do total
de fios e vergalhões comercializados com outros países. Do total das exportações do
País, 80% são da Paranapanema.
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2018

PARTICIPAÇÃO DA PARANAPANEMA NAS EXPORTAÇÕES
BRASILEIRAS DE COBRE - 2018
EM MIL TONELADAS

109,4

87,9
48,5 48,5

CÁTODOS

34,5 28,3
FIOS E
VERGALHÕES

10,7

4,0

LAMINADOS

BRASIL

9,3

6,9

TUBOS E
CONEXÕES
PARANAPANEMA

6,5

0,2

EXTRUDADOS

TOTAL
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Como companhia aberta, a Paranapanema desenvolve

trutura física da unidade, em agenda semelhante à da

ações contínuas de comunicação com acionistas, inves-

outra unidade.

tidores, profissionais de mercado e órgãos de regulação,
sempre com o intuito de dar transparência, de forma

Os profissionais de RI também participam de eventos inter-

tempestiva e equitativa, às informações referentes ao

nacionais, ocasiões em que levam informações da Compa-

negócio e respectivo desempenho.

nhia para acionistas e investidores estrangeiros. Em 2018,
por exemplo, realizaram um roadshow em Nova York.

• PESSOAS

A rotina de comunicação observa parâmetros regulató• MEIO AMBIENTE
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de Dias d’Ávila (BA) e de Santo André (SP). Na Bahia, em
que o evento se estendeu por dois dias, 17 acionistas
percorreram as instalações e conheceram a estrutura
produtiva da unidade. Também tiveram contato com
os executivos, o que lhes permitiu saber mais sobre a
Empresa e esclarecer dúvidas. Já em São Paulo estive-
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2018

ram 12 pessoas, que também puderam conhecer a es-

participar do novo quadro “Empresas da Bolsa”, realizado pelo canal “O Primo Rico”. A edição, disponível no Youtube, apresenta a fábrica de Dias d’Ávila.
to da unidade, e entrevista Marcos Camara, diretor-

com Investidores (RI). Entre as atividades de 2018, estão
monitorada de investidores pessoas físicas às fábricas

A Paranapanema foi a primeira companhia aberta a

Detalha todo o processo produtivo e funcionamen-

rios e é desenvolvida pelo departamento de Relações
os encontros com acionistas, cujo destaque é a 1ª visita

ESTREIA NO CANAL DO
YOUTUBE “O PRIMO RICO”

-presidente da Companhia. O objetivo desses víde-

AS AÇÕES DA PARANAPANEMA SÃO
NEGOCIADAS NO NOVO MERCADO
DA B3 SOB O TICKER PMAM3. ESSES
PAPÉIS TAMBÉM INTEGRAM AS
CARTEIRAS DOS ÍNDICES DE AÇÕES
COM TAG ALONG DIFERENCIADO (ITAG)
E COM GOVERNANÇA CORPORATIVA
DIFERENCIADA (IGC).

os é permitir que o investidor pessoa física conheça
melhor os negócios das empresas que negociam
ações em Bolsa, ou “o que tem por trás do ticker”,
como explica o vídeo blogger, de forma a contribuir para a tomada de decisão dos investimentos.
O programa foi gravado em 2018 e publicado, na
rede social, em fevereiro de 2019. No primeiro mês,
somava mais de 100 mil visualizações.
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A Paranapanema integra e participa de importantes fóruns locais e nacionais do setor,
e de entidades representativas. Por meio da aproximação com essas instituições, busca
contribuir nos debates e avanços de diferentes assuntos e frentes, tanto relacionados à
atividade metalúrgica, como a questões técnicas e socioambientais, entre outras.
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ABRAMAT)

COMITÊ DE FOMENTO INDUSTRIAL DE CAMAÇARI (COFIC POLO)

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GRANDES CONSUMIDORES INDUSTRIAIS DE ENERGIA E

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA (FIEB)

DE CONSUMIDORES LIVRES (ABRACE)

INSTITUTO BRASILEIRO DO COBRE (PROCOBRE)

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT)

INSTITUTO DE ESTUDOS PARA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (IEDI)

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COBRE (ABCOBRE)

SINDICATO DA INDÚSTRIA DOS CONDUTORES ELÉTRICOS, TREFILAÇÃO E LAMINAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GRANDES CONSUMIDORES INDUSTRIAIS DE ENERGIA E
DE CONSUMIDORES LIVRES (ABRACE)
ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DOS PORTOS DA BAHIA (USUPORT)
ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS SAP BRASIL (ASUG)
CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CIESP)

DE METAIS NÃO FERROSOS DO ESTADO DE SÃO PAULO (SINDICEL)
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO (SINDIFER)
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO
DO ESTADO DA BAHIA (SIMMEB)

DESEMPENHO
ECONÔMICO-FINANCEIRO
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DESEMPENHO
ECONÔMICO-FINANCEIRO
A paralisação das operações da unidade de Dias d’Ávila,
de cerca de 74 dias no primeiro semestre do ano – por
conta da Manutenção Programada e de intermitências
operacionais – impactou os resultados de 2018. Supera-

• GESTÃO DOS
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da essa etapa, a unidade pode operar nos demais dias

• PESSOAS

70% de OEE (nível de eficiência da fábrica), desempenho

do ano com melhores patamares, alcançando cerca de
que ajudou a reverter o resultado dos primeiros meses
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• ANEXO GRI

do ano.
Essa retomada das operações, juntamente com o incremento das vendas – reflexo de esforços para melhoria do mix de produtos e de conquista de novos mercados –, contribuiu para alcançar resultados melhores
no segundo semestre do ano. Tais avanços, somados a
austeridade nos gastos, melhorias em processos e gestão criteriosa do capital de giro, sustentam os números
apresentados pela Paranapanema no período.

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018
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RECEITA LÍQUIDA
A maior disponibilidade da unidade de Dias d’Ávila, alcançada a partir do segundo se-
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4.766

cátodos. Esse cenário, aliado ao maior preço médio do material ao longo de 2018, fez

1.531

ção a 2017. Outros fatores também contribuíram para esse resultado:

produtos que oferecem maior rentabilidade. Com isso, as receitas com produtos de co-

2018

1.236
2.499
1.822

COBRE PRIMÁRIO

Crescimento da receita líquida, de 63% sobre 2017, dos coprodutos, salto que reflete
o 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.
1

451
2017

• ANEXO GRI
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3.509

Estratégia comercial de melhorar o mix de vendas, aumentando a participação de
bre avançaram 37% comparadas a 2017.
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+36%

mestre, após a Manutenção Programada, refletiu-se em maior volume de produção de
com que a receita líquida alcançasse R$4.765,8 milhões, crescimento de 36% em rela-

• PESSOAS

RECEITA LÍQUIDA (R$ MILHÕES)

1 Material recirculante gerado na fase da fundição do cobre, predominantemente nos conversores. Tratase do cobre que é solidificado nas panelas e que pode retornar ao processo produtivo, para novamente ser
utilizado.

736

PRODUTOS DE COBRE
COPRODUTOS

2018

% Rec. Líquida 2018 x 2017
+24% Cobre Primário
+37% Produtos de Cobre
+63% Coprodutos
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LUCRO BRUTO
A melhoria do mix, com aumento da participação de produ-

A redução de 43% no total de despesas no ano, explicada principalmente por Outras Despesas Líquidas, em virtu-

tos de cobre sobre o volume de vendas total, aliada à alta dos

de do impacto negativo da adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), ocorrida no terceiro

prêmios dos coprodutos e de barras, arames, tubos e lamina-

trimestre, que contabilizou uma despesa não recorrente de R$186 milhões. Sem esse efeito, a oscilação teria sido

dos, e à valorização do dólar no período, permitiram expansão

uma redução de 16%, demonstrando a disciplina com custos e despesas, assumidos pela atual gestão da Com-

de 11% do lucro bruto no período. A margem bruta, contudo,

panhia. Houve, ainda, empenho para solucionar contingências passivas, que em 2017 somaram R$56,5 milhões

apresentou 1,3 p.p de redução.

(ex-PERT), e em 2018 foram reduzidas para R$49,9 milhões.

LUCRO BRUTO (R$ MILHÕES) E MARGEM BRUTA (%)

7,0%

• DESEMPENHO
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• ANEXO GRI

DESPESAS OPERACIONAIS

5,7%

+11%
245

271
% Margem Bruta
2018 x 2017
-1,3 p.p de redução

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

2017

2018

EM R$ MIL*

2018

2017

TOTAL DE DESPESAS

-336.094

-585.843

43%

DESPESAS COM VENDAS

-30.011

-28.072

-7%

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-86.174

-76.170

-13%

PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS

-29.467

-22.918

-29%

OUTRAS OPERACIONAIS, LÍQUIDAS

-190.442

-458.683

58%

DESPESAS TOTAIS / RECEITA LÍQUIDA (%)

7,1%

16,7%

-9,6 p.p.

DESPESAS RECORRENTES/LUCRO BRUTO (%)

40,5%

65,3%

-24,8 p.p.

0,63

1,01

-37%

PROVISÕES CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS E FISCAIS

-49.864

-242.461

79%

PROVISÕES DIVERSAS

-1.443

-710

-103%

-175.202

-182.879

4%

DESPESAS RECORRENTES/TONELADA VENDIDA

%

PRINCIPAIS ITENS - OUTRAS OPERACIONAIS, LÍQUIDAS

OCIOSIDADE
*exceto quando indicado de outra forma.
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RESULTADO LÍQUIDO

EBITDA
O EBITDA, no ano, alcançou R$82,7 milhões, diferente do resultado negativo observado

Os impactos não monetários da variação cambial sobre as dívidas de longo prazo totaliza-

em 2017. Tal recuperação é explicada pelo crescimento do volume de vendas, em es-

ram R$231,2 milhões1 e levaram a um prejuízo líquido de R$323,4 milhões. A esse fator se

pecial de vergalhões, fios e outros, e pelo aumento no preço dos coprodutos. O câmbio

somaram outros: depreciação de R$148,2 milhões, além de ajuste de avaliação patrimonial

mais favorável também contribuiu.

(OCI, na sigla em inglês) e Reserva de Reavaliação de R$24,9 milhões. Sem esses efeitos não

• PESSOAS

monetários sobre o resultado líquido, o lucro líquido em 2018 teria sido de R$80,9 milhões.
MARGEM EBITDA (%) E EBITDA (R$ MILHÕES)

LUCRO LÍQUIDO 2018 X EFEITOS NÃO MONETÁRIOS

• MEIO AMBIENTE

83

• SOCIEDADE
• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO
• ANEXO GRI

-215
2017

2018

% Margem EBITDA 2018 x 2017
+7,8 p.p de aumento
RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

R$ MILHÕES

24,9

80,9

OCI

LUCRO LÍQUIDO

148,2

-323,4

231,2

PREJUÍZO
LÍQUIDO

VARIAÇÃO CAMBIAL
SOBRE A DÍVIDA DE
LONGO PRAZO

DEPRECIAÇÃO

1 Cerca de 93% da dívida é em dólar e 90% dessa parcela está no longo prazo. A Paranapanema ressalta que
os efeitos da variação cambial sobre a esse volume não devem ser compreendidos como uma exposição real
da Companhia, uma vez que o caixa relativo a tais pagamentos será gerado em períodos futuros, quando as
receitas também irão capturar tal valorização. Desta forma, sob a ótica do fluxo de caixa da Empresa, existe
um hedge natural entre as receitas futuras e os pagamentos futuros de dívida.
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• OPERAÇÕES
• ÉTICA E
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• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS

INVESTIMENTOS
Os investimentos em 2018 totalizaram 197,9 milhões,
quase o dobro do verificado no ano anterior. A maior
parcela (87,5%) foi destinada a ações de sustentação,
como a recuperação dos ativos e reabilitação da estru-

• PESSOAS
• MEIO AMBIENTE
• SOCIEDADE
• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO
• ANEXO GRI

tura operacional.
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
EM MIL R$

2018

2017

173.221

80.185

SEGURANÇA

9.472

7.283

MEIO AMBIENTE

7.650

16.893

SOFTWARE

5.827

1.304

PROJETOS EM
DESENVOLVIMENTO

1.730

570

197.900

106.235

SUSTENTAÇÃO

TOTAL
RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018
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VALOR ADICIONADO

EM R$ MIL

ÚLTIMO EXERCÍCIO
01/01/2018 A 31/12/2018

PENÚLTIMO EXERCÍCIO
01/01/2017 A 31/12/2017

RECEITAS

5.248.582

3.852.594

O Demonstrativo do Valor Adicionado (DVA) se refere ao

VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

5.201.731

3.856.730

valor econômico direto gerado e distribuído pela Com-

OUTRAS RECEITAS

49.060

24.421

panhia, e inclui receitas, custos operacionais, remunera-

PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

-2.209

-28.557

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

-4.844.022

-4.078.355

CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS

-4.259.111

-3.376.165

MATERIAIS, ENERGIA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS

-584.911

-702.190

tos para provedores de capital e governo. Em 2018, o

VALOR ADICIONADO BRUTO

404.560

-225.761

valor adicionado total a distribuir somou R$ 1.079

RETENÇÕES

-148.197

-126.573

milhões, ante R$ 147 milhões em 2017, equivalente

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

-148.197

-126.573

VALOR ADICIONADO LÍQUIDO

256.363

-352.334

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA

822.650

499.778

0

0

822.650

499.778

VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR

1.079.013

147.444

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

1.079.013

147.444

PESSOAL E ENCARGOS

248.949

231.545

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

-69.687

-656.865

REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS

1.223.124

708.534

REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS PRÓPRIOS

-323.373

-135.770

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

-323.373

-135.770

ção de empregados, doações e outros investimentos na
• PESSOAS
• MEIO AMBIENTE
• SOCIEDADE

comunidade, além de lucros acumulados e pagamen-

20,6% da receita líquida.
• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO
• ANEXO GRI

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA
RECEITAS FINANCEIRAS
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EM R$ MIL

2018

2017

Δ%

RECEITA LÍQUIDA

4.765.777

3.508.460

36%

MERCADO INTERNO (MI)

1.865.493

1.505.602

24%

MERCADO EXTERNO (ME)

2.840.027

1.954.771

45%

60.257

48.087

25%

-4.495.172

-3.263.895

-38%

270.605

244.656

11%

5,7%

7%

-1,3 p.p.

DESPESAS COM VENDAS

-30.011

-28.072

-7%

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-78.573

-68.772

-14%

HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

-7.601

-7.398

-3%

PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS

-29.467

-22.918

-29%

OUTRAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS

-190.442

-458.683

58%

RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E TRIBUTOS

-65.489

-341.278

81%

-1,4%

-9,7%

8,4 p.p.

(+) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

148.197

126.573

17%

EBITDA
RESULTADO FINANCEIRO

82.708
-378.475

-214.705
-187.801

139%
-102%

RECEITAS FINANCEIRAS

822.650

499.778

65%

DESPESAS FINANCEIRAS

-1.201.125

-687.588

-75%

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO

-443.964

-529.088

16%

-9,3%

-15,1%

5,8 p.p.

IMPOSTOS

120.591

393.318

-69%

IR E CSLL - CORRENTE

-1.424

-4.628

69%

IR E CSLL – DIFERIDO

122.015

397.946

-69%

RESULTADO LÍQUIDO

-323.373

-135.770

-138%

% SOBRE RECEITAS

-6,8%

-3,9%

-2,9 p.p.

TRANSFORMAÇÃO (MI)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
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RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

% SOBRE RECEITAS

%SOBRE RECEITAS

% SOBRE RECEITAS

DEMONSTRAÇÕES
DE RESULTADOS

SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI
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RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

GRI 102 - DIVULGAÇÕES GERAIS 2016

• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS

TÓPICO GRI

DEFINIÇÃO

PÁGINA / RESPOSTA

102-14

Declaração do tomador de decisões mais graduado

2

102-1

Nome da organização

102-2

Atividades, marcas, produtos e serviços

102-3

Localização da sede da organização

102-4

Localização das operações

102-5

Natureza da propriedade e forma jurídica

102-6

Mercados atendidos

12, 79

102-7

Porte da organização

12

102-8

Informações sobre empregados e outros trabalhadores

50

102-41

Acordos de negociação coletiva

60

102-9

Cadeia de fornecedores

102-10

Mudanças significativas na organização e na cadeia de fornecedores

102-11

Abordagem do princípio da precaução

102-12

Iniciativas externas

N/A

102-13

Participação em associações

83

102-45

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas

6

102-46

Definição do conteúdo do relatório limites

9

102-47

Lista de tópicos materiais

9

103-1

Explicação do tema material e seus limites

9

102-48

Reformulações de informações

7

102-49

Alterações no relatório

6

102-40

Lista de grupos de stakeholders

9

6, 12
12, 30, 80
12, 30
13
12, 37, 82

15, 16
N/A
22, 43
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PÁGINA / RESPOSTA

102-42

Identificação e seleção de stakeholders

7

102-43

Abordagem para engajamento de stakeholders

7

102-44

Principais tópicos e preocupações levantadas

6

102-50

Período coberto pelo relatório

6

102-51

Data do relatório mais recente

6

102-52

Ciclo de emissão

6

102-53

Ponto de contato para perguntas sobre o relatório

6

102-54

Opção de acordo do Padrão GRI

6

102-55

Sumário de conteúdo GRI

93
Este relatório não foi
submetido à auditoria
de terceira parte

102-56

Verificação externa

102-18

Estrutura de governança

102-16

Valores, princípios, padrões e normas de comportamento

37
14, 21, 37

* Não aplicável (N/A)

TÓPICO MATERIAL

DIVULGAÇÃO

INTEGRIDADE

GRI 205: Combate à corrupção 2016

• ANEXO GRI

DEFINIÇÃO

GRI 307: Compliance Ambiental 2016

GRI 103: Forma de gestão 2016

TÓPICO GRI

DEFINIÇÃO

PÁGINA / RESPOSTA

205-2

Comunicação e treinamento sobre políticas e procedimentos anticorrupção

42

205-3

Casos confirmados de corrupção e ações tomadas

42

307-1

Não conformidade com leis e regulamentos ambientais

64

103-1

Explicação do tema material e seus limites

9

103-2

A Forma de gestão 2016 e seus componentes

22, 43, 64

103-3

Evolução da forma de gestão

22, 43, 64
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TÓPICO MATERIAL

• OPERAÇÕES

EQUILÍBRIO
FINANCEIRO

• ESTRATÉGIA

DIVULGAÇÃO

TÓPICO GRI

GRI 201: Desempenho Econômico 2016

201-1

Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades causados por mudanças climáticas

43

103-1

Explicação do tema material e seus limites

9

103-2

A Forma de gestão 2016 e seus componentes

20, 22

103-3

Evolução da forma de gestão

20, 22

401-1

Novas contratações de funcionários e rotatividade de funcionários

52

401-2

Benefícios oferecidos a funcionários em tempo integral que não são disponibilizados para
empregados temporários ou de meio período

60

403-1

Representação dos trabalhadores em comitês formais de saúde e segurança

30

403-2

Tipos de lesões e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e número
de fatalidades relacionadas ao trabalho

31

403-4

Tópicos de saúde e segurança cobertos por contratos formais com sindicatos

60

404-1

Média de horas de treinamento por ano por funcionário

58

103-1

Explicação do tema material e seus limites

9

103-2

A Forma de gestão 2016 e seus componentes

22, 30, 54

103-3

Evolução da forma de gestão

22, 30, 54

305-1

Emissões Diretas (Escopo 1) de GEE

71

305-2

Energia indireta (Escopo 2) Emissões de GEE

71

306-1

Descarte de água por qualidade e destino

69

103-1

Explicação do tema material e seus limites

9

103-2

A Forma de gestão 2016 e seus componentes

22, 69, 71

103-3

Evolução da forma de gestão

22, 69, 71

GRI 103: Forma de gestão 2016

• ÉTICA E
GOVERNANÇA
GRI 401: Emprego 2016

• PESSOAS
• MEIO AMBIENTE
• SOCIEDADE

CUIDADO COM O TIME

• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS

RELATÓRIO DE
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2018

GRI 404: Treinamento e Educação 2016

GRI 103: Forma de gestão 2016

• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO

GRI 305: Emissões 2016
EMISSÕES E
EFLUENTES

• ANEXO GRI

GRI 403: Saúde e Segurança do Trabalho
2016

GRI 306: Efluentes e resíduos 2016

GRI 103: Forma de gestão 2016

DEFINIÇÃO

PÁGINA / RESPOSTA

96
• SOBRE A
PARANAPANEMA

TÓPICO MATERIAL

• ÉTICA E
GOVERNANÇA
• GESTÃO DOS
NEGÓCIOS
• PESSOAS

RESÍDUOS

• OPERAÇÕES

ENGAJAMENTO
COMUNITÁRIO

• ESTRATÉGIA

DIVULGAÇÃO

Operações com engajamento da comunidade local, avaliações
de impacto e programas de desenvolvimento

75

GRI 204: Práticas de Compras 2016

204-1

Proporção de gastos com fornecedores locais

78

103-1

Explicação do tema material e seus limites

9

103-2

A Forma de gestão 2016 e seus componentes

22, 75

103-3

Evolução da forma de gestão

22, 75

GRI 306: Efluentes e resíduos 2016

306-2

Resíduos por tipo e método de descarte

73

GRI 301: Materiais 2016

301-1

Materiais usados por peso ou volume

66

103-1

Explicação do tema material e seus limites

9

103-2

A Forma de gestão 2016 e seus componentes

22, 73

103-3

Evolução da forma de gestão

22, 73

303-1

Retirada de água por fonte

67

303-3

Água reciclada e reutilizada

67

103-1

Explicação do tema material e seus limites

9

103-2

A Forma de gestão 2016 e seus componentes

22, 67

103-3

Evolução da forma de gestão

22, 67

416-1

Avaliação dos impactos de categorias de produtos e serviços na saúde e segurança

46

103-1

Explicação do tema material e seus limites

9

103-2

A Forma de gestão 2016 e seus componentes

22, 46

103-3

Evolução da forma de gestão

22, 46

GRI 103: Forma de gestão 2016

GRI 103: Forma de gestão 2016

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

ÁGUA

GRI 103: Forma de gestão 2016

SATISFAÇÃO
DOS CLIENTES

• ANEXO GRI

PÁGINA / RESPOSTA

413-1

GRI 303: Água 2016

• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO

DEFINIÇÃO

GRI 413: Comunidades locais 2016

• MEIO AMBIENTE
• SOCIEDADE

TÓPICO GRI

GRI 416: Saúde e Segurança do Cliente 2016

GRI 103: Forma de gestão 2016
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INFLUÊNCIA
POSITIVA NA
CADEIA DE VALOR

• ESTRATÉGIA

EFICIÊNCIA
OPERACIONAL

TÓPICO MATERIAL

• PESSOAS

GRI 103: Forma de gestão 2016

GRI 308: Avaliação ambiental do fornecedor 2016

GRI 103: Forma de gestão 2016

GRI 302: Energia 2016
ENERGIA

• MEIO AMBIENTE

DIVULGAÇÃO

GRI 103: Forma de gestão 2016

• DESEMPENHO
ECONÔMICOFINANCEIRO

DIVERSIDADE

• SOCIEDADE
GRI 405: Diversidade e igualdade de
oportunidades 2016

GRI 103: Forma de gestão 2016

INOVAÇÃO

• ANEXO GRI

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
PARANAPANEMA

2018

N/A: não aplicável

GRI 103: Forma de gestão 2016

TÓPICO GRI

DEFINIÇÃO

PÁGINA / RESPOSTA

103-1

Explicação do tema material e seus limites

9

103-2

A Forma de gestão 2016 e seus componentes

22, 25

103-3

Evolução da forma de gestão

22, 25

308-1

Novos fornecedores que foram selecionados sob critérios ambientais

78

103-1

Explicação do tema material e seus limites

9

103-2

A Forma de gestão 2016 e seus componentes

22, 78

103-3

Evolução da forma de gestão

22, 78

302-1

Consumo de energia dentro da organização

70

103-1

Explicação do tema material e seus limites

9

103-2

A Forma de gestão 2016 e seus componentes

22, 70

103-3

Evolução da forma de gestão

22, 70

405-1

Diversidade em órgãos de governança e colaboradores

51, 59

103-1

Explicação do tema material e seus limites

103-2

A Forma de gestão 2016 e seus componentes

22, 51

103-3

Evolução da forma de gestão

22, 51

103-1

Explicação do tema material e seus limites

103-2

A Forma de gestão 2016 e seus componentes

22, 35

103-3

Evolução da forma de gestão

22, 35

9

9
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