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FATO RELEVANTE
Dias D´Ávila, 17 de fevereiro de 2011. A Paranapanema S.A. (“Companhia”),
empresa listada no Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBovespa (Ticker:
PMAM3), maior refinadora de cobre eletrolítico do Brasil e líder por faturamento no
mercado interno de produtos semi-elaborados de cobre e suas ligas, comunica aos
seus acionistas e ao mercado, em atendimento ao disposto no Parágrafo 4º do Art.
157 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, que o Conselho de
Administração aprovou por unanimidade, em reunião realizada nesta data, o Plano
de Investimentos da Companhia, para o período de 2011 a 2013, no montante
de R$ 630.000.000,00.
Devido ao crescimento esperado do PIB brasileiro e aos investimentos previstos em
infra-estrutura, construção civil, energia elétrica e energia limpa – grande parte
deles impulsionada pelos eventos esportivos de 2014 a 2016 e potencializada pelos
programas de Governo PAC1, PAC2 anunciados para os próximos 5 anos – a
Administração da Paranapanema S.A. dá continuidade ao seu planejamento
estratégico. E, com base nestas premissas macroeconômicas para o período de
2011 a 2016, juntamente com o histórico e perspectivas de preço de seus
produtos, fundamenta a decisão de expansão na capacidade instalada e da
atualização tecnológica, tanto de cobre refinado quanto de semi-elaborados de
cobre e suas ligas. Caso verificadas tais premissas, espera-se que a Companhia
tenha um incremento considerável na sua lucratividade e na sua geração de caixa.
Conjuntamente, estes fatores contribuirão para alavancar a demanda de produtos
na cadeia do cobre e para os negócios da Companhia. Com base neste racional e
em estudos de mercado, foram aprovados os seguintes projetos constantes do
Plano de Investimentos, que tem início em 2011:
I.

Projeto de expansão de cobre refinado e melhora de tecnologia
(i)

A ser implementado na Unidade de Dias D’Ávila (BA) iniciado
agora e a ser finalizado no primeiro semestre de 2012, será
realizada atualização tecnológica e também concretizada a
expansão da produção de cobre refinado, na Unidade onde são
produzidos os catodos, vergalhões e fios trefilados com a marca
Caraíba, passando a capacidade instalada total de cobre refinado
de 230.000 para 280.000 toneladas/ano, com investimentos da
ordem de R$ 290.000.000,00 entre 2011 e 2012.

(ii)

Complementarmente ao projeto acima na mesma unidade da
Caraíba, na Bahia, também foi aprovada pelo Conselho de
Administração, a instalação de uma Planta de Refino de Metais
Preciosos, com investimento na ordem de R$ 28.000.000,00,
iniciando-se imediatamente. Este projeto que compreende o
refino da lama anódica, possibilitará a recuperação e a venda de
metais preciosos, tais como ouro, prata, platina, selênio e outros
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metais de alto valor agregado. A previsão de início de produção é
para o segundo semestre de 2012.
II.

III.

Projetos de expansão em semi-elaborados de cobre
(i)

Expansão e melhorias tecnológicas da laminação a frio da
Paranapanema, cuja instalação será definida em uma das atuais
Unidades de produção da marca Eluma e cuja capacidade de
produção de laminados passará de 28.000 para 55.000
toneladas/ano,
com
investimento
na
ordem
de
R$
142.000.000,00 a ser implementado a partir de 2011 até 2013;

(ii)

Para atender ao crescimento citado acima, também será ampliada
a capacidade instalada de 60.000 para 200.000 toneladas/ano de
laminação a quente, com melhorias tecnológicas, com
investimentos no montante de R$ 170.000.000,00, entre 2011 a
2013;

(iii)

Além dos projetos de laminação dos itens (i) e (ii) acima,
utilizando a mais avançada tecnologia, encontra-se em
implementação o Projeto para ampliação da fábrica de tubos,
aprovado em fevereiro de 2010 pelo Conselho de Administração,
cuja capacidade instalada passará de 18.000 para 36.000
toneladas/ano, a ser concluído em março de 2012, no montante
de cerca de R$ 72.000.000,00.

Fontes de Recursos para os projetos aprovados
Os investimentos nestes projetos totalizarão R$ 630.000.000,00, adicionais
ao projeto de tubos de cobre previamente aprovado no valor de R$
72.000.000,00.
A Companhia utilizará recursos próprios gerados na sua própria atividade e
recursos de terceiros, por meio de linhas especiais de financiamento para
investimentos junto a instituições financeiras, bancos de fomento e bancos
de desenvolvimento.

Após um bem sucedido processo de reestruturação levado pela sua Administração,
entre os anos de 2008 e 2010, com a presente aprovação da expansão de sua
capacidade, a Paranapanema S.A. vislumbra o início de um novo ciclo virtuoso com
resultados benéficos para a Companhia.

Doris Beatriz França Wilhelm
Diretora de Relações com Investidores
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