Santo André (SP), 14 de dezembro de 2017.

À
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Praça Antonio Prado, nº 48, 2º andar
Centro, São Paulo - SP / CEP 01013-001
At.: Sra. Ana Lucia da Costa Pereira
Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda Variável

Cc:
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
At.: Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários

Ref.: 1867/2017-SAE - Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa

Prezados,
Paranapanema S.A. (“Companhia”, BM&FBovespa: PMAM3), em atenção ao Ofício recebido na data de 13 de
dezembro de 2017 (abaixo transcrito), por meio do qual esta Superintendência de Acompanhamento de
Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda Variável solicita esclarecimentos a respeito de
determinados trechos extraídos de notícia veiculada em tal data pelo jornal “Valor Econômico” (“Jornal”) sob
o título: “Paranapanema vai investir R$ 500 milhões em três anos” (“Matéria”) vem, tempestivamente, prestar
os esclarecimentos solicitados.
Para melhor compreensão da consulta formulada e dos esclarecimentos prestados pela Companhia,
transcreve-se o inteiro teor do Ofício:
“13 de dezembro de 2017
1867/2017-SAE
Paranapanema S.A.
At. Sr. André Luis da Costa Gaia
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,

Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 13/12/2017, sob o título “Paranapanema vai
investir R$ 500 milhões em três anos”, consta, entre outras informações, que essa companhia pretende
investir R$ 500 milhões nos próximos anos. Do total, R$ 320 milhões serão aportados em 2018 para
garantia operacional e cerca de R$ 190 milhões virão em três anos, com desgargalamento das fábricas.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 14/12/2017, com a sua confirmação ou não,
bem como outras informações consideradas importantes.”
Em resposta à solicitação de esclarecimentos sobre os itens assinalados no Ofício, a Companhia esclarece e
ressalta que:
(i)

no último dia 08/12/2017 (vide documento “Apresentação de Reunião Pública - APIMEC” divulgada
por meio de “Comunicado ao Mercado” via IPE em 08/12/2017), ocorreu a apresentação da reunião
pública anual da Companhia (APIMEC-SP) (“Apresentação Pública”), oportunidade na qual, a
administração da Companhia reiterou a visão geral da Companhia, tese de investimento e informações
afins, inclusive a intenção de aceleração de investimento em capex para recuperação de sua eficiência
operacional o quanto divulgado no 3ITR17 (divulgado via IPE em 26/10/2017). As informações
presentes na Matéria podem ter sido extraídas pelo Jornal de sessão de “Perguntas & Respostas”
ocorrida em referida apresentação;

(ii)

a despeito do quanto relatado pelo Jornal, inexiste qualquer ato ou fato relevante a ser divulgado
sobre investimentos futuros da Companhia, não havendo qualquer contrato e/ou operação de
captação e/ou investimento específico contratado ou em vias de contratação;

(iii)

conforme disposto no seu Formulário de Referência (“FRE”), (a) “[o] modelo de negócios da
Companhia depende substancialmente de investimentos e financiamentos obtidos por meio de
captações de linhas de créditos bancários e financiamentos” (item 4.1 do FRE); (b) a sua estratégia de
crescimento envolve “o aumento da utilização da capacidade instalada oriunda dos investimentos em
aumento de capacidade produtiva dos últimos anos” (item 7.1 do FRE); (c) adicionalmente, a
Companhia tem “buscado, desde 2013, o aumento da [sua] disponibilidade industrial, em especial na
planta de Dias d’Ávila (smelter), que tem concentrado a maior parte dos [seus] investimentos de
capital. Em 2016, [investiu] R$111,4 milhões em bens de capital e manutenção das operações, a
Companhia priorizou os investimentos na manutenção de suas plantas, com objetivo de proporcionar
maior estabilidade operacional, porém em função da necessidade de preservar o caixa, adotou postura
mais austera, readequando os investimentos à disponibilidade de capital de giro” (item 8.1 do FRE);

(iv)

conforme é possível depreender em suas demonstrações financeiras publicadas, em especial nas
adições demonstradas no fluxo de caixa da Companhia, o nível de investimento da Companhia em
bens de capital e manutenção é intensivo. A título de exemplo, além do quanto informado acima para
2016 (R$111,4 milhões), podemos citar o valor total de R$256 milhões no exercício de 2015;

(v)

“A necessidade de recuperação e modernização dos [seus] parques industriais, principalmente em
função da deterioração acelerada do parque industrial de Dias d’Ávila, é suportada por recursos de
terceiros, por meio de linhas especiais de financiamento junto a instituições financeiras, bancos de
fomento e bancos de desenvolvimento” (item 10.1(d) do FRE). Assim, mantém “(...) esforços em

desenvolver relacionamentos com novas instituições financeiras, captando linhas mais eficientes e
inovadoras” (item 10.1 (e) do FRE) e mantém “relações no curso normal dos [seus] negócios com
instituições financeiras nacionais e internacionais de grande porte, de acordo com práticas usuais do
mercado financeiro” (item 10.1);
(vi)

conforme mensagem da Administração da Companhia na página 3 do “Press Release – 3T17”
(divulgado via IPE em 26/10/2017), “O reperfilamento da dívida, o processo de capitalização e o acordo
trade-in de catodo foram os principais esforços empenhados pela Companhia para atravessar a crise
de crédito e (...), a Companhia pode agora retomar seu plano de negócios, a estratégia de crescimento
e buscar a recuperação de desempenho”;

Portanto, as informações pinçadas pela Matéria foram extraídas de elaborações hipotéticas relativas ao
contexto acima, cujas características são amplamente conhecidas pelo mercado e acompanhadas pelos
investidores, inexistindo qualquer fato relevante acerca do assunto. Com efeito, qualquer menção a
investimentos esperados pela Companhia decorre de que parte significativa dos temas explorados pelos
analistas, durante a Apresentação Pública, foi dedicada à necessidade de investimentos da Companhia referida
acima, sendo que, em suas respostas, os executivos tão somente expressaram desígnios gerenciais internos
que objetivam perseguir.
A expansão da capacidade produtiva da Companhia nos próximos anos representa apenas a materialização da
continuidade de sua estratégia de negócios, amplamente divulgada, não se tratando de projeção ou nova
informação descolada das expectativas produzidas pelo próprio mercado, mas de um movimento iniciado no
passado e que continua produzindo efeitos no presente e no futuro da Companhia, que acaba de concluir uma
reestruturação financeira após meses de negociações, conforme divulgado no próprio ITR 3T17 da Companhia,
em que a administração divulgou considerar a renovação de linhas de crédito para capex de expansão como
um de seus principais objetivos (nota explicativa 01. Contexto Operacional).
A Administração da Companhia reafirma o compromisso com as melhores práticas quanto à divulgação de
informações relevantes acerca dos negócios da Companhia, na forma da Instrução CVM nº 358/02, do
Regulamento do Novo Mercado e da sua Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante.
A Companhia reitera o seu compromisso de manter o mercado informado sobre todo e qualquer fato
relevante que venha a surgir relacionados aos seus negócios.

André Luís da Costa Gaia
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

