relatório de
SUSTENTABILIDADE 2017

Mensagem da Administração
[GRI 102-14]

O ano de 2017 representou um marco importante na

Todo esse processo permitiu que a Paranapanema reforçasse

história da Paranapanema, iniciada há mais de cinco

a solidez de sua imagem junto a seus stakeholders e

décadas. Após um período de extrema dificuldade, dado

desenhasse um novo ciclo de melhorias, que incluiu a revisão

o contexto financeiro da Companhia e a desaceleração

do portfólio, a consolidação de políticas voltadas à fidelização

econômica vivenciada pelo país, conseguimos, ao longo

de clientes e a busca contínua por mas eficiência operacional

do ano, criar condições para impulsionar um novo ciclo
de crescimento.
O primeiro passo nesse sentido foi o fortalecimento de
nossa estrutura de capital. A partir de um intenso trabalho
de engenharia financeira e negociação, que resultou na
capitalização e alteração do perfil de seu endividamento —
com custos financeiros mais baixos, alongamento de prazos

conseguimos, ao
longo do ano,
criar condições
para impulsionar
um novo ciclo de
crescimento.

e logística. Obviamente, essa evolução competitiva só
foi possível a partir de uma reestruturação interna, que
contemplou mudanças em áreas, processos e equipes.
Junto aos nossos colaboradores e parceiros, construímos
as soluções necessárias para superar adversidades e tornar
nosso negócio cada vez mais forte.
Como resultado desse movimento, a Companhia agora

e redução de 28% na dívida líquida. Como consequência, a

estende seu olhar ao futuro. Com a dívida financeira

Companhia também diminuiu a alavancagem, melhorou a

renegociada, poderemos intensificar esforços para continuar

liquidez e fixou um patamar mais saudável para a relação

avançando nas dimensões social e ambiental e, assim, seguir

dívida líquida sobre patrimônio líquido.

o rumo à sustentabilidade. Nossa cultura corporativa inclui

Mensagem da Administração
[GRI 102-14]

uma série de diretrizes e boas práticas já consolidadas,

energéticas renováveis têm no cobre uma matéria-prima

com foco no respeito ao meio ambiente e às pessoas.

importante. Isso abre um novo horizonte de oportunidades,

O desafio que se impõe é ir além: aprofundar a reflexão

às quais a Paranapanema está atenta.

sobre os impactos gerados pelas operações da Companhia,
minimizar riscos e ampliar nossa contribuição ao

Confiantes no que o futuro nos reserva, seguiremos

desenvolvimento social e à conservação ambiental. Mais do

com afinco a execução de nossa estratégia corporativa,

que nunca, é preciso gerar e compartilhar valor.
Do ponto de vista estratégico, a perenidade dos negócios
da Paranapanema exige acompanhar tendências globais
relacionadas à sustentabilidade, especialmente a transição
energética, no sentido da descarbonização. O cobre

Mais do que nunca,
é preciso gerar
e compartilhar
valor.

cientes de que nossos objetivos só serão alcançados se
continuarmos contando com a valiosa colaboração de
todos os nossos stakeholders. Por isso, agradecemos a
acionistas, colaboradores, fornecedores, clientes, instituições
financeiras, comunidades e órgãos de governo, entre tantas
outras pessoas e organizações que têm nos acompanhado.

desempenhará um papel essencial no futuro energético

Com o apoio de todos, o caminho para a sustentabilidade

global, alimentando, de forma sustentável, tecnologias que

está pavimentado. Cabe à Paranapanema avançar.

conduzam ao consumo responsável de energia. De painéis
fotovoltaicos a veículos elétricos, vários equipamentos

Marcos Paletta Camara

dedicados a aumentar a eficiência com base em fontes

Diretor-Presidente
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DESTAQUES 2017

2.047 colaboradores
35,1 mil horas de treinamento
1.700 clientes ativos
2.260 fornecedores de bens e serviços
500 mudas de espécies nativas plantadas
R$ 3,5 bilhões em receita líquida
R$ 712 milhões em capitalização por meio de
reestruturação financeira

Produção de:

143 mil toneladas de cobre primário
136 mil toneladas de produtos de cobre
624,3 mil toneladas de coprodutos
relatório de sustentabilidade paranapanema 2017
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Capítulo 01

O Relatório
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Perfil do reporte
Na Paranapanema, o reporte do desempenho econômico,

sustentabilidade, a Paranapanema dispensou a verificação

operacional e socioambiental tem se fortalecido como

externa independente das informações divulgadas. Vale

prática corporativa nos últimos anos. A fim de consolidá-

destacar, no entanto, que os indicadores econômico-financeiros

la, em linha com compromissos da Companhia quanto à

apresentados neste Relatório têm base nas Demonstrações

transparência, este é o primeiro Relatório de Sustentabilidade

Financeiras do exercício de 2017, publicadas em fevereiro de

da Paranapanema que se utiliza integralmente das diretrizes

2018, as quais foram auditadas por terceira parte independente

propostas pela Global Reporting Initiative (GRI), rede

(para verificar as Demonstrações, clique aqui). [GRI 102-45, 102-56]

internacional dedicada a guiar reportes de organizações
públicas e privadas de todo mundo. [GRI 102-49, 102-51, 102-52]
Com base na versão Standart das diretrizes GRI, em sua
modalidade Essencial, esta edição apresenta informações sobre a
gestão da Companhia e seu desempenho operacional, ambiental,
social e econômico, relativas ao período compreendido entre
1º de janeiro de 2017 e 31 de janeiro de 2017. [GRI 102-50, 102-54]
O documento contempla ainda algumas das recomendações
do International Integrated Reporting Council (IIRC),
identificando, sempre que possível os capitais envolvidos

Dúvidas, comentários e sugestões
a respeito deste Relatório
podem ser encaminhados ao
Departamento de Comunicação
da Paranapanema pelo e-mail

comunicacao@paranapanema.com.br .
[GRI 102-53]

em seu modelo de negócio e criação de valor.
Compreendendo que este Relatório representa um
primeiro passo em direção ao reporte mais consistente da
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Definição de relevância
Em conformidade com as recomendações da GRI, a
Paranapanema buscou reportar nesta edição indicadores de
sustentabilidade que reflitam impactos reais e gestão efetiva.
Assim, o desempenho socioambiental da Companhia foi
inserido em contexto amplo, de modo a encontrar aspectos
e impactos comuns aos segmentos e regiões de atuação.
Dessa forma, a definição dos indicadores reportados neste
Relatório teve como base os seguintes processos:
a) A revisão de temas reportados em relatórios anteriores da
Paranapanema, a partir da análise quanto à relevância do
reporte, considerando a gestão e as práticas já existentes,
o posicionamento de empresas dos setores de atuação
e a disponibilidade de informação, além da influência no
processo de decisão dos stakeholders;
b) A consulta a representantes de diferentes grupos de
stakeholders, para avaliação da relevância dos aspectos
pré-selecionados pela Comissão de Sustentabilidade da
Companhia;
c) A discussão e posterior aprovação da Matriz de
Relevância 2017 junto à alta gestão da Paranapanema.
[GRI 102-48, 102-49]
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Engajamento de stakeholders

Perfil dos participantes no processo de engajamento

[GRI 102-40, 102-42, 102-43]

O Relatório de Sustentabilidade 2017 da Paranapanema foi elaborado
com a participação de uma equipe multidisciplinar, envolvendo
diretamente cerca de 50 profissionais da Companhia. Em complemento,
foram consultados os principais públicos de relacionamento, a
fim de identificar quais eram as demandas de informação das
pessoas e instituições com as quais a Companhia interage.
Utilizando-se dos critérios adotados pela GRI como base para a definição dos
temas a serem abordados no Relatório, os stakeholders foram questionados
sobre os assuntos relacionados à sustentabilidade que mais despertavam seu

Colaboradores  68,10%
Fornecedores ou prestadores de serviço  14,72%
Clientes  7,98%
Trabalhadores terceirizados  3,07%
Comunidades  3,07%
Acionista/Investidor  1,84%
Organizações do terceiro setor  0,61%
Imprensa/ Veículos de mídia  0,61%
Outros  2,46%

interesse. A pesquisa foi realizada por meio de um questionário, submetido
pela Paranapanema a representantes de cada grupo de stakeholders.
Ao todo, 167 pessoas responderam ao questionário – 104 por meio
da versão impressa e 63 via questionário online. O gráfico ao lado
demonstra o perfil do público participante, conforme os grupos de
stakeholders representados.
Em virtude da participação massiva dos colaboradores da Paranapanema
(68,1% do total de respondentes), fez-se necessário aplicar regras de
proporcionalidade no momento da consolidação dos dados, a fim de evitar
desvios que implicassem na predominância dos interesses desse público em
relação aos demais.
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OS COLABORADORES
PARTICIPARAM
ATIVAMENTE DO
PROCESSO DE
ENGAJAMENTO
do Relatório de
Sustentabilidade

As expectativas e interesses de stakeholders constituem uma
referência fundamental para muitas decisões no processo
de elaboração do relatório. O desafio está em equilibrar os
interesses dos diferentes públicos com os quais a Companhia
interage. Além disso, é preciso ir além do reporte, utilizando
as oportunidades de interação para alimentar a estratégia de
sustentabilidade corporativa.
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temas materiais
[GRI 102-44, 102-46, 102-47, 103-1]

A fim de que os temas reportados neste Relatório representassem uma visão ampla da
sustentabilidade corporativa, a Paranapanema agregou às respostas dos stakeholders a
análise de aspectos considerados prioritários externa e internamente. No âmbito externo,
essa análise foi guiada pela Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável, proposta
pela Organização das Nações Unidas (ONU), contendo os 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), que se desdobram em 169 metas a serem perseguidas globalmente.
Complementando a avaliação do ambiente externo, a Companhia analisou suas
próprias prioridades em relação à sustentabilidade do negócio, a partir de suas
políticas corporativas e da visão estratégica da alta gestão. Esse processo envolveu a
consideração da significância dos impactos econômicos, ambientais e sociais de cada
aspecto, bem como sua influência sobre as avaliações e decisões dos stakeholders.
Nesse sentido, foram considerados os impactos relevantes, dentro e fora da Paranapanema,
relacionados a todas as atividades, produtos, serviços e interações sociais da organização.
A partir dessa análise, foram pré-definidos os indicadores materiais para o Relatório 2017.
A fim de verificar o entendimento, por parte da Companhia, quanto ao grau de relevância
dos temas apresentados aos stakeholders, a relação de aspectos e indicadores materiais foi
apresentada à Comissão de Sustentabilidade da Paranapanema e posteriormente à Diretoria.
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Matriz de relevância
Com base nos critérios
descritos anteriormente,
a matriz de relevância
do Relatório de
Sustentabilidade 2017
da Paranapanema

Gestão ambiental

Ética e integridade

Desempenho
operacional e
econômico-financeiro

Valorização do
capital humano

contém 10 grandes
temas considerados

Gestão
sustentável

relevantes, os quais,
seguindo a metodologia
GRI, se desdobram em
aspectos materiais,
tópicos e disclosures.

Direitos Humanos
inovação
Relacionamento
com clientes

Relacionamento
com fornecedores
Relacionamento
com comunidades
Promoção da
diversidade

Muito relevante
Relevante
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Aspectos materiais
GRI

Extensão
impacto

Disclosures
GRI

Ética e integridade

D/F

205-3

Combate à corrupção

D/F

102-17

Saúde e Segurança no Trabalho

D/F

403-1; 403-2

Treinamento e educação

D/F

404-1

Emprego

D/F

401-1; 401-2; 401-3

disclosures selecionados

Energia

D/F

302-1

para serem reportados

Água

D/F

303-1; 303-3

Emissões

D/F

305-1; 305-2; 305-3

Resíduos

D/F

306-1; 306-2

Materiais

D/F

301-1

Desempenho operacional
e econômico

Performance econômica

D/F

Direitos humanos

Não discriminação

os capitais aos quais

Inovação

os temas, aspectos

O quadro ao lado

Temas relevantes

Capitais relacionados (IR)

ODS
Relacionados

Social e de Relacionamento

16

Humano, Intelectual, Social
e de Relacionamento

3, 5, 8, 10, 16

Natural

6, 7, 12, 13, 14 e 15

201-1

Financeiro e Manufaturado

8, 9, 11

D/F

412-2

Humano, Social e de
Relacionamento

8, 10, 16

-

D/F

-

Intelectual

9

Relacionamento com
clientes

Saúde e Segurança do Cliente

D/F

416-1

Social e de Relacionamento

17

Relacionamento com
fornecedores

Práticas de compra

D/F

204-1

Financeiro, Social e de
Relacionamento

8, 9, 11

Relacionamento com
comunidades

Comunidades locais

D/F

413-1

Social e de Relacionamento

3, 4, 5, 10, 12 e 16

Promoção da diversidade

Diversidade e igualdade de
oportunidades

405-1

Humano, Social e de
Relacionamento

apresenta a Matriz de
Relevância consolidada
conforme os temas
materiais, os aspectos
GRI e a extensão de
seus impactos, além dos

em 2017. Na busca
por aproximação com o

Ética e integridade

Valorização do
capital humano

Gestão ambiental

modelo proposto pelo
Relato Integrado, do
International Integrated
Reporting Council (IIRC),
apresenta também

e disclosures estão
relacionados. Por fim, a
última coluna da tabela
demonstra a intersecção
entre os temas materiais
e os Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável (ODS).

D/F

Para acessar
o Sumário de

5

Conteúdo GRI,
clique aqui.

D = Dentro da organização
F = Fora da organização
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Capítulo 02

PERFIL
CORPORATIVO

A Companhia
A Paranapanema S.A. atua na fundição e no refino de cobre primário

Missão

e na produção de semimanufaturados de cobre e suas ligas. É,
assim, a única empresa a transformar o cobre mineral em metal

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

no Brasil. As atividades da Companhia abrangem grande parte
da cadeia industrial do material, seguindo até a fabricação e a
venda de produtos e coprodutos, como vergalhões, fios trefilados,
laminados, barras, tubos, conexões, entre outros. [GRI 102-2; 102-7]
Empresa de capital aberto, a Paranapanema está listada com o código
PMAM3 no Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa

Visão

da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. Com 2.047 colaboradores e receita
líquida de R$ 3,5 bilhões em 2017, posiciona-se como a quarta maior

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

empresa do estado da Bahia e a 110ª do país, segundo a publicação
Melhores e Maiores de EXAME. Suas unidades industriais somam três.
Na matriz, localizada em Dias d’Ávila (BA), são produzidos cátodos,
fios e vergalhões, além de coprodutos de cobre, como lama anódica
e ácido sulfúrico. Na unidade de Santo André (SP), onde também
fica a sede fiscal da Companhia, fabricam-se produtos de cobre e
suas ligas, como laminados, tubos e barras. A terceira unidade fica
em Serra (ES), onde são produzidas conexões de cobre. O CDPC Centro de Distribuição de Produtos de Cobre Ltda., controlada da
Paranapanema, tem unidades na Bahia, em São Paulo e no Rio de

Valores

• Motivação para conquistar e manter clientes.
• Capacidade de crescer com sustentabilidade.
• Ética exemplar nas relações internas e externas.
• Criatividade e inovação para alcançar a excelência.
• Dedicação de todos para enfrentar e vencer desafios.
• Relação de trabalho baseada em confiança e respeito.
• Capacidade de adaptação para superar as adversidades.

Janeiro, e realiza a logística de distribuição. [GRI 102-1; 102-3; 102-4; 102-5; 102-7]
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Fortalecimento da estrutura de capital

Controle acionário

[GRI 102-48]

Ao longo de 2017, um processo de reestruturação

4,5 anos. Uma capitalização de R$ 712 milhões,

procurou readequar a estrutura de capital

por meio de ofertas públicas restritas de ações

e o nível de endividamento financeiro da

e de debêntures (mandatoriamente conversíveis

Paranapanema. O objetivo foi assegurar as

em ações), ampliou o fôlego da Companhia.

condições para a plena realização do plano
de negócios e da estratégia de crescimento

Parceiros estratégicos se juntaram à

da Companhia nos próximos anos.

Paranapanema, demonstrando confiança
nos resultados do processo. Com um

O processo envolveu uma série de iniciativas,

investimento de R$ 66 milhões, a Glencore

negociadas junto aos credores representantes

International Investments Ltd., uma das

de cerca de 84% das dívidas financeiras da

maiores produtoras globais de commodities,

Paranapanema. Destacam-se, dentre elas, a

se tornou uma das acionistas da Companhia.

(Em 31/12/2017)

Previ  20%
Caixa Econômica Federal  17%
Pessoas Físicas  13%
Grupo Bonsucex  12%
Investidores Locais  8%
Fundo de Recuperação de Ativos (FIDC NP)  7%
Cargill Finance Service  7%
Glencore International Investments Ltd.  6%
Investidores Estrangeiros  5%
Petros  5%

prorrogação de prazos, a redução de taxas, a
obtenção de carências de pagamentos e a conversão

A reestruturação modificou a composição

parcial de créditos em capital da Companhia.

acionária, mas suas principais características
permaneceram inalteradas. A base de

Fortalecida, a Paranapanema finalizou o processo

acionistas continuou pulverizada, somando

em setembro de 2017. Obteve uma redução de 28%

cerca de 10.500 pessoas físicas e jurídicas e

e um alongamento de 86% da dívida financeira,

investidores institucionais. A Companhia se

que passou a ter prazo médio aproximado de

manteve sem acionistas controladores.
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Estrutura societária
A estrutura societária da Paranapanema inclui sua
participação em subsidiárias que atuam em sua cadeia
de valor. Assim, a Companhia detém 100% do controle
das empresas Paranapanema Netherlands B.V. e Caraíba
Incoporated – CINC, além de 99,99% das ações do CDPC
– Centro de Distribuição de Produtos de Cobre Ltda;
99,98% da Paraibuna Agropecuária Ltda. e 99,00% da
Rio Negro Mineração e Comércio Ltda. [GRI 102-5]
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Unidades

Santo André (SP)

Dias d’Ávila (BA)

Serra (ES)

Com capacidade instalada de 68 mil toneladas, a fábrica

Localizada no Polo Industrial de Camaçari, a unidade

Fábrica com 1 mil toneladas de capacidade instalada, produz

produz laminados, arames, barras, tubos e perfis de

faz fundição e refino de cobre primário (processo

semielaborados de cobre, como conexões de cobre e bronze

cobre – matéria-prima para peças e componentes das

pirometalúrgico), produzindo cátodos, vergalhões, fios

destinadas a sistemas de condução de água quente ou fria,

indústrias automotiva, eletroeletrônica, de vestuário, de

trefilados, ácido sulfúrico, oleum, silicato de ferro e lama

de gases industriais e residenciais e de combate a incêndio.

ferragens, de metais sanitários, estamparia e usinagem.

anódica. Os cátodos são certificados pela London Metal
Exchange (LME) com grau A, requisito indispensável
para concorrer no mercado internacional. Ao todo,
tem capacidade instalada de 580 mil toneladas.
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As três unidades fabris
da Paranapanema são
certificadas conforme
as normas NBR ISO 9001
(Gestão da Qualidade),
NBR ISO 14001 (Gestão
Ambiental) e OHSAS 18001
(Saúde e Segurança
no Trabalho).

As certificações contribuem para consolidar a cultura
de melhoria contínua em processos, produtos e
relacionamentos. Assim, impulsionam a adoção de
boas práticas socioambientais, alinhadas aos valores da
Companhia e a suas políticas de gestão corporativa.
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Marcas e produtos
A Paranapanema se identifica como um agente catalisador
de mudanças positivas na vida das pessoas. O cobre, afinal,
é um material básico fundamental a inúmeras atividades
cotidianas. Está presente, por exemplo, em instrumentos
musicais, meios de transporte e utensílios domésticos.

Com fabricação concentrada na unidade de

As porções encontradas nos alimentos auxiliam na

Dias d’Ávila, a marca tem entre seus principais

formação de colágeno e neurotransmissores e evitam

produtos o cátodo de cobre, tanto convencional quanto

anemia e hipertensão. É um dos componentes de produtos

permanente, utilizado em vergalhões para condutores

eletroeletrônicos, cabos e fios de telecomunicação,

elétricos, barramentos e ligas diversas. Além disso,

geradores, motores e transformadores. [GRI 102-2]

oferece ao mercado vergalhões, fios e trefilados.

Flexível, adaptável e reciclável, o cobre também
é usado em estruturas, esquadrias, reforços,
instalações sanitárias e sistemas de geração
de energia renovável. Resistente a altas
temperaturas, está em redes hidráulicas de água
quente e em equipamentos de energia solar.

Tem a produção distribuída entre as unidades paulista

Além da marca homônima, sob a qual são comercializados

barras e perfis de cobre e suas ligas. Produz, ainda,

coprodutos originados no processo de fabricação
do cobre primário na unidade de Dias d’Ávila (como
ácido sulfúrico, escória granulada, lama anódica e

e capixaba, oferecendo ao mercado laminados, arames,
conexões de cobre e bronze destinadas a sistemas
de condução de água quente ou fria, de gases
industriais e residenciais e de combate a incêndio.

oleum), a Paranapanema possui outras duas marcas
reconhecidas no mercado de cobre. São elas:
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Vantagens competitivas
A Paranapanema é a única fabricante brasileira de cobre
eletrolítico com 99,99% de pureza, comprovada pelo registro
na London Metal Exchange (LME) com grau A, o que
demonstra o elevado nível de qualidade dos produtos.
Nos últimos três anos, os investimentos da Paranapanema
somaram R$ 474 milhões, sendo R$ 153 milhões destinados
especificamente à modernização das fábricas. Os controles no
gerenciamento de risco dos preços do metal e das variações do
câmbio minimizam a volatilidade dos resultados e asseguram
maior previsibilidade para a execução de investimentos.
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Capítulo 03

GOVERNANÇA
CORPORATIVA
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Estrutura de governança

Organograma
[GRI 102-18]

Com ações listadas na bolsa de valores desde 1971, a Paranapanema prima pelo compromisso com a ética nas
suas atividades e nos processos de tomada de decisão. A conduta dos profissionais da Companhia se baseia

Assembleia
Geral

nas melhores práticas de governança corporativa e tem como referência os princípios da responsabilidade
empresarial, da prestação de contas, da transparência, da equidade e das decisões colegiadas.

Conselho
Fiscal

Integrando inicialmente o segmento tradicional de listagem, a Paranapanema aderiu ao Nível 1 de
governança corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (então BM&FBovespa) em 2007. Em 2012,
migrou para o Novo Mercado, segmento especial composto atualmente por cerca de 140 empresas,

Conselho de
Administração

das quais se exige um padrão de governança corporativa superior ao definido pela legislação.
Um reconhecimento da atuação pautada pela ética é a presença dos papéis da Companhia em diversos
índices de ações da B3 – como o Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC),
que reúne empresas listadas no Novo Mercado ou nos Níveis 1 ou 2. As ações da Paranapanema
também compõem o Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado (IGC-NM), o Índice de
Governança Corporativa Trade (IGCT) e o Índice de Ações com Tag Along Diferenciado (ITAG). Os

Auditoria
Interna

papéis constam ainda em índices setoriais, como o Índice de Materiais Básicos (IMAT) e o Índice do

Presidência

Setor Industrial (INDX), e amplos, como o Índice Brasil Amplo (IBrA) e o Índice Small Cap (SMLL).

Assembleia Geral de Acionistas
Instância máxima de deliberação na Paranapanema, as Assembleias Gerais Ordinárias são
convocadas anualmente e as Extraordinárias sempre que há necessidade. Cabe à Assembleia

Diretoria
Comercial

Diretoria
Financeira
e RI

Diretoria
de Gestão
Corporativa
e Relações
Institucionais

Diretoria
Jurídica

Diretoria de
Operações

Geral de Acionistas eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
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Conselho de Administração
[GRI 102-22]

Composto por até sete membros titulares, com igual

• Eleger e destituir a Diretoria Executiva;

As reuniões do Conselho de Administração

número de suplentes, sendo até dois independentes,

• Convocar a Assembleia Geral de Acionistas;

ocorrem ordinariamente, uma vez por mês,

o Conselho de Administração é responsável pela

• Aprovar os orçamentos das operações e

e extraordinariamente, quando convocadas

orientação geral dos negócios da Paranapanema,

dos investimentos da Companhia;

pelo Presidente ou outro membro. Os

• Fiscalizar a gestão e se manifestar sobre as contas

estabelecendo seus objetivos estratégicos e
direcionando a atuação da Diretoria Executiva. Entre

da Diretoria e o Relatório de Administração; e
• Decidir sobre a aquisição ou a alienação de

outras, são suas atribuições:

membros do Conselho de Administração
possuem mandato unificado, com prazo de
dois anos, sendo permitida a reeleição.

participações em outras empresas.

Composição do Conselho de Administração
(em 31/12/17)*

Membro

Cargo

Eleição

Fim do mandato

Luiz Carlos Siqueira Aguiar

Presidente

29/04/2016

AGO 2018

Augusto Brauna Pinheiro

Conselheiro Titular

29/04/2016

AGO 2018

Endrigo de Pieri Perfetti

Conselheiro Suplente

29/04/2016

AGO 2018

João José Oliveira de Araujo

Conselheiro Titular

29/08/2017

AGO 2018

Nicolaos Paraskevas

Conselheiro Titular

08/12/2017

AGO 2018

Paulo Amador da Cunha Bueno

Conselheiro Titular Independente

29/04/2016

AGO 2018

Paulo José Galli

Conselheiro Titular

29/08/2017

AGO 2018

Rubens Cardoso da Silva

Conselheiro Suplente

29/04/2016

AGO 2018

Silvani Alves Pereira

Conselheiro Titular

29/09/2016

AGO 2018
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* Em evento posterior à data-base
deste Relatório, em 2018, a
composição do Conselho foi
alterada. Ingressaram como
conselheiros suplentes Felipe
Fidalgo Espasandin, José Eduardo
Lamaneres Wendler, Luis Antônio
Tauffer Padilha, Maria Aparecida
Metanias Hallack e Osvaldo Bruno
Brasil Cavalcante.
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Comitês de
Assessoramento
O Conselho de Administração conta com o auxílio de
quatro comitês de assessoramento, dedicados à análise, à
recomendação e à validação de informações necessárias à
tomada de decisões pelo colegiado. O Comitê de Auditoria,
por exemplo, está focado nos aspectos relacionadas ao
aprimoramento dos processos de gestão da Companhia,
à proteção do seu patrimônio e à confiabilidade dos
dados reportados aos seus públicos de interesse.
O Comitê de Estratégia, por sua vez, se encarrega das
diretrizes estratégicas da Paranapanema, relacionadas
principalmente a novos negócios e oportunidades
de investimento. Ao Comitê de Finanças, Riscos e
Contingências cabe monitorar a execução do planejamento
financeiro, revisar a estrutura de capital da Companhia,
direcionar a política de gestão de riscos corporativos
e avaliar o potencial de contingências. As atribuições
do Comitê de Gestão de Pessoas e Sustentabilidade
envolvem as políticas de seleção, capacitação, retenção,
renovação e sucessão dos colaboradores, além das ações
de responsabilidade socioambiental da Paranapanema.
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Comissão de Sustentabilidade
A fim de assegurar o equilíbrio entre aspectos
econômicos, sociais e ambientais nas políticas
e práticas corporativas, a estrutura de
governança da Paranapanema contempla
uma Comissão Interna de Sustentabilidade,
formada por profissionais de diferentes áreas
– incluindo membros da Diretoria Executiva.
Conforme prevê a Política de Sustentabilidade
da Companhia, cabe a essa Comissão analisar,
discutir e propor planos de ações, indicadores,
relatórios e demais projetos de Sustentabilidade,
submetendo-os à avaliação da Diretoria e dos
Comitês de Assessoramento do Conselho.
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Conselho Fiscal
Órgão fiscalizador responsável pela verificação e

avalia os procedimentos contábeis e financeiros que tenham

pelo controle das contas da Companhia, além da

sido discutidos com a administração da Companhia.

legalidade dos atos praticados pelos administradores,
o Conselho Fiscal da Paranapanema está instalado em

As reuniões do Conselho Fiscal ocorrem ordinariamente, uma

caráter permanente. Além das atribuições previstas

vez por mês, e extraordinariamente, quando convocadas

na Lei n.º 6.404/76, o Conselho Fiscal acompanha

por seu Presidente ou outro membro. O mandato dos

trimestralmente os trabalhos da Auditoria Externa e

membros é de um ano, sendo permitida a reeleição.

Composição do Conselho Fiscal
(em 31/12/17)*

Membro

Cargo

Eleição

Fim do mandato

Mário Fernando Engelke

Presidente

28/04/2017

AGO 2018

Antonio Farina

Conselheiro Titular

28/04/2017

AGO 2018

Marcelo Adilson Tavarone Torresi

Conselheiro Titular

28/04/2017

AGO 2018

Oscar Luiz Malvessi

Conselheiro Titular

28/04/2017

AGO 2018

Carlos Emílio Flesch

Conselheiro Suplente

28/04/2017

AGO 2018

Fábio Comibert

Conselheiro Suplente

28/04/2017

AGO 2018

Marcos Reinaldo Severino Peters

Conselheiro Suplente

28/04/2017

AGO 2018

Fabio Luis Talavera Tolin

Conselheiro Suplente

28/04/2017

AGO 2018

Marcos Brasiliano Rosa

Conselheiro Suplente

28/04/2017

AGO 2018
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* Em evento posterior à data-base
deste Relatório, em 2018, a
composição do Conselho Fiscal
foi alterada. Ingressaram como
conselheiros titulares Williams
Francisco da Silva e Jailton
Zanon da Silveira. Deixaram
o órgão Antonio Farina, Mário
Fernando Engelke, Fábio
Cornibert, Fabio Luis Talavera
e Oscar Luiz Malvessi.
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Diretoria Executiva
Eleita pelo Conselho de Administração, a Diretoria
Executiva é composta por seis membros, estatutários
e não estatutários, responsáveis pela administração

O mandato dos estatutários

da Paranapanema. Os diretores executivos são

é de dois anos, com

representantes legais da Companhia e é sua função
implementar as diretrizes gerais estabelecidas pelo

possibilidade de reeleição.

Conselho de Administração.

Composição da Diretoria Executiva
(em 31/12/17)

Membro

Cargo

Eleição

Fim do mandato

Marcos Paletta Camara

Diretor-Presidente

13/10/2016

Abril/2018

Paulo Rodrigo Chung

Diretor Jurídico

22/02/2017

Abril/2018

André Luis da Costa Gaia

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

15/05/2017

Abril/2018

Evandro Schmidt Pause

Diretor de Operações

Não estatutário

Fabio Esteves de Carvalho

Diretor Comercial

Não estatutário

Marcia Maria Cubas de Almeida

Diretora de Gestão Corporativa e Relações Institucionais

Não estatutário
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Ética e integridade
Instrumento que reforça a

fornecedores, tais como o

Anualmente, a

identidade da Paranapanema,

trabalho infantil ou análogo

Paranapanema conduz

o Código de Ética explicita

à escravidão. [GRI 103-1, 103-2]

ações de conscientização
e engajamento sobre

os valores que devem
guiar o relacionamento

Reformulado em 2014,

comportamentos éticos

da Companhia com

o Código de Ética reflete

junto a seus colaboradores.

acionistas, clientes,

os princípios éticos da

Em 2017, foi realizada

colaboradores, fornecedores,

Paranapanema e a defesa

uma campanha interna

prestadores de serviços

da justiça, do mérito e

específica sobre o tema,

e demais stakeholders.

da transparência como

denominada “Guardiões

Suas orientações são uma

valores fundamentais no

da Ética”, com foco na

referência para que as

curso de suas atividades.

divulgação das diretrizes

decisões relacionadas às

O documento é entregue

do Código de Ética e

atividades da Companhia

a todos os colaboradores

também do acesso aos

sejam tomadas de maneira

e fornecedores da

canais da Linha Ética.

apropriada. Entre os temas

Companhia e pode ser

Além da distribuição de

abordados no documento

acessado no website

materiais de comunicação,

destaca-se a rejeição a

www.paranapanema.com.br.

foram realizados encontros

qualquer tipo de violação dos

Uma nova revisão está

sobre o tema nas três

direitos humanos nas suas

prevista para 2018.

plantas industriais.

operações ou nas de seus

[GRI 102-16, 103-2]

[GRI 102-16, 103-2]
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Lançada em 2014, é um canal de

A Linha Ética pode ser acessada por

comunicação direto e confidencial

diferentes canais:

disponível a todos os públicos de
interesse da Companhia, pelo qual
é possível reportar atividades ou

0800-545-5013

comportamentos que não estejam
de acordo com os preceitos do
Código de Ética. Seu funcionamento

linhaeticapma@deloitte.com

é coordenado por uma empresa de
auditoria independente – em 2017,

(71) 98235-0182

a Deloitte – de modo a assegurar a
independência e a confidencialidade
do canal. Internamente, os
chamados são conduzidos pela

ethicsdeloitte.com.
br/paranapanema

área de Auditoria Interna, que se
reporta diretamente ao Conselho de
Administração. [GRI 102-17, 103-2, 103-3]

Caixa Postal 5850,
CEP 41820-970
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Gestão de Riscos
Políticas sólidas

Dada a natureza de suas atividades, a Paranapanema entende que a gestão

Baseada nas melhores práticas de governança

planejamento estratégico e à perenidade dos negócios. Para prevenir impactos

corporativa, a Paranapanema formaliza suas normas e

inesperados de variações de preços de mercadorias, de taxas de câmbio e de

processos por meio da adoção de políticas específicas.

juros, da lucratividade ou do fluxo de caixa, a Companhia formalizou padrões

Revisadas periodicamente, as políticas contemplam

de conduta na Política de Gestão de Riscos de Mercado. A Paranapanema

temas como Gestão de Risco de Mercado, Doações
e Patrocínio, Segurança da Informação, Governança
Corporativa, Seguros, Transações com Partes

de riscos representa um apoio essencial ao seu plano de crescimento, ao

Em 2017, a
Companhia revisou

Relacionadas, Divulgação de Informações Privilegiadas,

sua Matriz de

Negociação de Valores Mobiliários da Companhia e

Risco, a partir de

Sustentabilidade. Em 2017, o Conselho de Administração

um mapeamento

aprovou sua Política Anticorrupção, ressaltando a
importância do tema, com expresso e incondicional
apoio da alta administração no combate à corrupção,
tanto no setor público quanto no setor privado. Assim, a
Política fomenta um ambiente corporativo transparente

de fatores
estratégicos,
internos e externos
à organização.

acredita que o procedimento assegura maior confiabilidade à gestão financeira.
Os assuntos relacionados ao gerenciamento de riscos são apreciados pelo
Conselho de Administração. Conforme a pertinência, devem ser apresentados
antecipadamente ao Comitê de Finanças, Riscos e Contingências da Companhia,
para que os membros manifestem suas orientações aos conselheiros. Esse
procedimento é fundamental, considerando que as atividades da Paranapanema,
via de regra, estão sujeitas à volatilidade do mercado. [GRI 102-29]
Em 2017, a Companhia revisou sua Matriz de Risco, a partir de um
mapeamento de fatores estratégicos, internos e externos à organização.

e com elevados padrões éticos. O documento detalha

Ao todo, foram identificados 48 riscos, dos quais 17 foram considerados

diretrizes para que, no curso das suas atividades,

críticos, dada a sua probabilidade de ocorrência e impactos envolvidos. Com

a Companhia evite qualquer prática que afronte a

base nesse levantamento, foram elaborados planos de ação para cada um

legislação anticorrupção e outros dispositivos do

dos riscos mapeados, de modo que as áreas de negócios são responsáveis

ordenamento jurídico brasileiro e internacional.

por sua implementação e monitoramento, cabendo à área de Controles
Internos o acompanhamento e a consolidação das ações, que serão
trimestralmente reportadas ao Comitê de Finanças, Riscos e Contingências.
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Capítulo 04

Negócios
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Cenário macroeconômico1
Depois de dois anos consecutivos de retração do Produto

para a indústria de equipamentos de transporte (7,9%),

Interno Bruto (PIB), ambas de 3,5%, a economia brasileira

de uso misto (18,8%) e para construção (40,1%).

avançou 1% em 2017, totalizando R$ 6,6 trilhões. O resultado
se deu em virtude, principalmente, do desempenho do setor

A inflação foi de 2,95%, a menor taxa anual verificada desde

agropecuário, que cresceu 13%. A indústria da transformação

1998. Isso possibilitou a queda dos juros, que também favoreceu

também contribuiu com o PIB, tendo avançado 1,7%.

a melhoria do cenário. Ao longo do ano, a taxa Selic passou de
12,9% para 7,4% – seu menor patamar histórico até então.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a produção industrial cresceu 2,5% em

A balança comercial brasileira registrou superávit de

2017, após ter recuado 3% em 2014, 8,3% em 2015 e 6,4%

US$ 67 bilhões em todo ano de 2017, um recorde histórico,

em 2016. Entre as quatro grandes categorias econômicas

conforme o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e

que compõem o indicador, o destaque ficou por conta da

Serviços (MDIC). O resultado foi impactado positivamente

indústria voltada aos bens de consumo duráveis, ampliada

tanto pelo aumento do volume comercializado quanto por

em 13,3% no ano, e a de bens de capital, com alta de

preços mais favoráveis de algumas commodities de peso

6%. O primeiro grupo foi impulsionado principalmente

na pauta brasileira, como minério de ferro e petróleo.

Indicadores da economia brasileira em 2017
• Inflação (IPCA) = + 2,95%
• Produção industrial = + 2,5%
• Taxa média de desemprego = 12,7%
• Exportações = + 18,5%
• Importações = + 10,5%

pelo aumento na fabricação de automóveis (20,1%) e de
eletrodomésticos (10,5%). Já o bom resultado do segundo

No ano, o dólar comercial registrou alta de 1,50%, cotado a

grupo se deveu ao crescimento da produção de máquinas

R$ 3,30 na venda.

1 Fontes: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Banco Central
do Brasil
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Ambiente setorial
No mercado internacional, o preço do cobre registrou alta de
30% em 2017, alcançando seu mais alto valor nos últimos

Participação da Paranapanema nas exportações brasileiras de cobre – 2017
(Em mil toneladas)

três anos. A elevação expressiva do preço está relacionada ao

95,0

crescimento econômico da China, país que lidera a importação

77,4

do metal. O investimento em sistemas de transmissão de
eletricidade, tubulações hidráulicas e estruturas de refrigeração
amplia a demanda. Além disso, o cobre é matéria-prima para a
produção de veículos, embarcações, equipamentos eletrônicos
e industriais, bem como de redes de transmissão de dados.

43,0

43,0
30,5

Soma-se a esse cenário o avanço dos veículos elétricos, que
utilizam quantidade significativa de cobre em suas baterias,

24,4
8,3

engrenagens e motores2.
No Brasil, o consumo interno de fios e vergalhões de cobre
é liderado pelo setor de construção civil, que corresponde a
cerca de 30% do total, seguido pelos setores de transmissão e

Cátodos
Brasil

Fios e Vergalhões
Paranapanema

4,6

Laminados

8,2

5,1

Tubos e conexões

5,0

0,3

Extrudados

Total
fonte: Penta Transaction

distribuição de energia e eletroeletrônica/telecomunicação com aproximadamente 10% cada. A crise econômica vivenciada
pelo país nos últimos anos afetou profundamente o setor da
construção civil. De acordo com o IBGE, entre 2013 e 2017, a
queda acumulada ultrapassou os 14,3%.

A Paranapanema é responsável por cerca de 82% do total de cobre
exportado pelo Brasil. No caso dos cátodos, esse índice é de 100%.

2 fonte: Crugroup e Associação Internacional de Cobre.
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O desempenho da Paranapanema
Fortalecimento da estrutura de capital

2017, quando a Companhia firmou acordo com 11 instituições
financeiras, que representavam 84% da dívida (US$ 616 milhões).

Em 25 de setembro de 2017, a Paranapanema concluiu

Por meio do acordo, a Paranapanema poderá pagar seus

com sucesso o processo de reestruturação acionária e de

compromissos em prazos que chegam a sete anos, incluído o

capitais. Naquela data, foi finalizada a oferta pública de

período de carência.

debêntures, que contou com a subscrição de R$ 360 milhões
de Debêntures Conversíveis em Ações, advindas da conversão

A reestruturação permitiu à Paranapanema focar na retomada

de parcela da dívida da Companhia. Em complemento, foi

plena de suas atividades operacionais, que vinha sendo

finalizada a emissão de novas ações, com aporte de

impactada pelo contexto econômico-financeiro.

R$ 352 milhões na companhia. Esse valor, somado à oferta
das Debêntures Conversíveis em Ações, totalizou uma
capitalização de R$ 712 milhões.
O aumento de capital incluiu a participação de atuais e
novos acionistas, de modo que o novo arranjo societário se
caracteriza pela predominância de capital privado. Investidores
estratégicos se tornaram sócios da Paranapanema. É o caso
da Glencore International Investments Ltd., uma das maiores
produtoras globais de commodities, que fez um aporte de
R$ 66 milhões na Companhia.
Em andamento desde maio de 2016, o processo de
renegociação com credores foi concluído em setembro de
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Desempenho operacional
A Paranapanema produziu aproximadamente 143 mil toneladas

Capitalizada, a Companhia conseguiu retomar os níveis

Paranapanema somou 624,3 mil toneladas em 2017,

de cobre primário e 136 mil toneladas de produtos de cobre em

de produção a partir do terceiro trimestre do ano, quando

28% abaixo do resultado obtido em 2016.

2017. Ao todo, o volume produzido foi 30% inferior ao registrado

voltou a produzir em patamares similares aos do mesmo

em 2016. A queda na produção foi influenciada por restrições

período de anos anteriores.

As vendas de cobre primário foram de 59,6 mil toneladas
em 2017, enquanto as de produtos de cobre atingiram

financeiras, como a indisponibilidade temporária de linhas de
crédito para a aquisição de insumos, em razão dos procedimentos

Em consequência da menor produção de cobre primário

99,2 mil toneladas. O volume total de vendas somou

necessários ao fortalecimento de sua estrutura de capital.

no ano, o volume de coprodutos fabricados pela

158,8 mil toneladas no ano, 35% inferior ao de 2016.

Volume de produção de cobre primário

Volume de vendas

(Em mil ton.)

(Em mil ton.)

Cobre primário

225,55

142,89

2016

2017
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106,79

59,61

Produtos de Cobre

135,79
2016

99,23

Volume total de vendas

242,58

158,84

2017
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Desempenho econômico-financeiro
A receita líquida da Paranapanema totalizou R$ 3,5 bilhões

esse desempenho estão a queda da produção em 2017 e a

em 2017, valor 24% inferior ao obtido em 2016. Desse total,

quitação de um passivo tributário decorrente da adesão da

35% são provenientes das atividades de cobre primário,

Paranapanema ao Programa Especial de Regularização

52% de produtos de cobre e 13% de coprodutos.

Tributaria (Pert).

O Ebitda da Companhia – correspondente ao lucro antes de

Em virtude do esforço da Companhia para otimizar custos e despesas,

juros, impostos, depreciação e amortização – foi negativo em

bem como obter a recuperação de créditos fiscais, o prejuízo líquido

R$ 214,7 milhões. Entre os principais fatores que influenciaram

foi reduzido em 64% em 2017, alcançando R$ 135,8 milhões.

Valor distribuído
Distribuição do valor adicionado
(Em R$ mil)
[GRI 201-1]

Controladora

Consolidado

2017

2016

2017

2016

558.493

1.865.150

147.444

1.757.954

Pessoal e encargos

228.275

224.929

231.545

228.564

Impostos, taxas e contribuições

(217.053)

434.069

(656.865)

294.180

Juros e aluguéis

683.041

1.579.320

708.534

1.608.378

Prejuízo do exercício

(135.770)

(373.168)

(135.770)

(373.168)

Distribuição do valor adicionado
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Endividamento
Após a conclusão do processo de fortalecimento da
estrutura de capital, a Paranapanema encerrou o ano de
2017 com o menor nível de alavancagem e melhor índice
de liquidez registrados nos últimos anos.

Diminuição da
alavancagem

Alongamento
da dívida

Dívida Líquida / Patrimônio Líquido

Dívida Curto Prazo / Dívida Total

9,0x

100%

1,9x

2016
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2017

16,1%

2016

2017
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Síntese dos resultados
(Em R$ mil)
Receita Líquida
Mercado Interno (MI)
Mercado Externo (ME)
Transformação (MI)
Custo dos Produtos Vendidos
Lucro Bruto
% sobre Receitas
Despesas com vendas
Despesas Gerais e Administrativas
Honorários da Administração
Participação dos Empregados
Outras Operacionais, Líquidas
Resultado antes do Resultado Financeiro e Tributos
% sobre Receitas
(+) Depreciações e Amortizações
EBITDA
Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro
% sobre Receitas
Impostos
IR e CSLL - Corrente
IR e CSLL - Diferido
Prejuízo Líquido
% sobre Receitas
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2016

2017

Variação %

4.586.455
1.619.663
2.914.923
51.869
(4.236.587)
349.868
7,6%
(34.022)
(78.127)
(7.103)
(14.022)
(250.090)
(33.496)
-0,7%
141.862
108.366
(95.808)
1.490.468
(1.586.276)
(129.304)
-2,8%
(243.864)
(243.864)
(373.168)
-8,1%

3.508.460
1.505.603
1.954.770
48.087
(3.263.895)
244.565
7,0%
(28.072)
(68.772)
(7.398)
(22.918)
(458.683)
(341.278)
-9,7%
126.573
(214.705)
(187.810)
499.778
(687.588)
(529.088)
-15,1%
393.318
(4.628)
397.946
(135.770)
-3,9%

-24%
-7%
-33%
-7%
23%
-30%
-0,7 p.p.
17%
12%
-4%
-63%
-83%
-919%
-9,0 p.p.
-11%
-298%
-96%
-66%
57%
-309%
-12,3 p.p.
261%
n.a.
263%
64%
4,3 p.p.

A receita líquida da
Paranapanema totalizou
R$ 3,5 bilhões em 2017.
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Capítulo 05

GESTÃO
AMBIENTAL
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DIRETRIZES E PRÁTICAS
[GRI 103-1, 103-2, 103-3, 102-11]

A Paranapanema se empenha no cumprimento de todas

de Gestão Corporativa, Operações, Comunicação Corporativa,

as leis, políticas, normas, procedimentos e regulamentos

Gestão de Pessoas, Meio Ambiente e Segurança do

aplicáveis às suas atividades. Isso envolve, entre outros

Trabalho, Financeiro, Relações com Investidores e

aspectos, a sua relação com o meio ambiente.

Jurídico-Societário. O grupo, que se reúne trimestralmente,
tem a função de planejar, propor e acompanhar ações

O compromisso da Companhia com os princípios da

nas dimensões econômica, ambiental e social baseadas

sustentabilidade, considerados essenciais para a

nas melhores práticas de governança corporativa.

perenidade dos seus negócios, tem destaque em
diversas políticas e documentos corporativos, entre
eles o Código de Ética, lançado em 2014, e a Política de
Sustentabilidade, publicada em 2015. Uma nova revisão
está prevista para 2018.
Em 2017, a Paranapanema reforçou seu comprometimento
com o meio ambiente ao instituir a Comissão de
Sustentabilidade. O órgão se reporta diretamente ao
Comitê de Gestão Corporativa e Sustentabilidade, do

A certificação da Companhia
conforme a norma ISO 14001

Conselho de Administração, e tem o objetivo de estimular

impulsiona a melhoria

a criação de mecanismos que ajudem a integrar a

contínua da gestão ambiental.

sustentabilidade cada vez mais à cultura da Companhia.
A Comissão é formada por uma equipe multidisciplinar
envolvendo diretores e representantes de áreas como as

relatório de sustentabilidade paranapanema 2017

40

Princípios de Sustentabilidade da Paranapanema
[GRI 103-2]

• Trabalhar de forma ética e respeitosa em todas as regiões em que atuamos,
mantendo relacionamento transparente com nossos públicos de interesse;
• Desenvolver práticas socialmente responsáveis, alinhadas aos valores da
Companhia e aos princípios éticos globais, em plena conformidade com a
legislação e outros normativos;
• Buscar melhorias contínuas de qualidade em saúde e segurança, condições de
trabalho, gestão ambiental, relações trabalhistas e respeito aos direitos humanos;
• Adotar boas práticas ambientais, buscando a ecoeficiência em processos
e produtos;
• Trabalhar preventivamente, limitando eventuais impactos de falhas de processo,
poluição ou acidentes ambientais e de trabalho;
• Analisar previamente os riscos, impactos e oportunidades – nos seus aspectos
ambiental, social e econômico – de todos os projetos de investimento e operações
da Companhia;
• Estimular parceiros e fornecedores a adotar práticas de responsabilidade social e
de respeito aos direitos humanos, repudiando a utilização de mão de obra infantil
e trabalho forçado em nossa cadeia de valor.
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MONITORAMENTO
A Paranapanema realiza o monitoramento dos aspectos e
impactos ambientais de suas atividades nas suas unidades de
Santo André (SP), Serra (ES) e Dias d’Ávila (BA). Os dados, que
seguem as diretrizes do Sistema de Gestão Ambiental (SGA),
são periodicamente registrados em planilhas e softwares, por
meio dos quais a Companhia acompanha desde o consumo de
matéria-prima até a destinação final de resíduos e coprodutos.
Esse monitoramento confere à administração uma visão ampla
dos riscos ambientais e permite o desenvolvimento de ações

Semana do Meio Ambiente
Em comemoração ao Dia do Meio Ambiente,
celebrado em 5 de junho, todos os anos a
Paranapanema dedica uma semana inteira à
conscientização ambiental dos colaboradores

preventivas ou corretivas, se necessário. [GRI 103-1, 103-2]

e das comunidades nas quais está inserida.

A Paranapanema estabelece seus objetivos ambientais

apresentações e peças teatrais em locais de

anualmente. Para alcançá-los, é fundamental contar com
o empenho de todos os colaboradores – e, por isso, as
metas são desdobradas da Diretoria Executiva até o nível

Em 2017, foram realizadas palestras,
grande fluxo nas unidades (como as saídas
dos refeitórios) e também na comunidade de
Leandrinho, em Dias d’Ávila. Os temas abordados

operacional das diferentes áreas da Companhia. [GRI 103-3]

envolveram a gestão correta de resíduos

Os indicadores de desempenho de 2017 relativos aos

dos recursos naturais.

domésticos e industriais e o uso sustentável

aspectos ambientais considerados mais relevantes para
as atividades da Companhia são apresentados a seguir.
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MATERIAIS

Atenção aos insumos

Os materiais utilizados pela Paranapanema para realizar suas atividades ao longo de 2017
somaram 156,1 mil toneladas. Do total, 154,8 mil toneladas foram de materiais de fontes

Desde 2011, a unidade de Santo

química em laboratório externo.

não renováveis, como sílica, cobre, sulfato férrico, entre outros. Os materiais de fontes

André da Paranapanema tem

A Paranapanema também exige

renováveis, como madeira e carvão vegetal, totalizaram 1,3 mil toneladas. [GRI 301-1]

a declaração de conformidade

que todos os fornecedores

ROHS - Restriction of Certain

desses materiais declarem que

Hazardous Substances (Restrição

seus produtos apresentam

de Certas Substâncias Perigosas,

conformidade com a ROHS.

Consumo de materiais – 2017*
(Em ton.)

em tradução livre). Essa
Santo André

Dias d’Ávila

Total

Não renováveis

65.037,14

89.776,35

154.813,49

Renováveis

1.294,43

1,58

1.296,01

Total

66.331,57

89.777,93

156.109,50

* Indicador não disponível para a unidade de Serra.

Em complemento, a Companhia

limita o uso de determinadas

se mantém atenta ao REACH

substâncias, nocivas ao meio

- Registration, Evaluation,

ambiente e à saúde humana,

Authorisation and Restriction of

em processos de fabricação de

Chemicals, regulamento da União

produtos eletro-eletrônicos.

Europeia que aborda a produção
e a utilização de substâncias

Madeira e carvão vegetal
estão entre os materiais
renováveis utilizados
pela Paranapanema.
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diretriz, de origem europeia,

Assim, anualmente a Companhia

químicas. Dessa forma, as ligas

passa por auditoria externa e

produzidas em Santo André

envia amostras de todos

também são enviadas para

os materiais (insumos) que

análise química em laboratório

tenham contato com os seus

externo, periodicamente, para a

produtos finais para análise

obtenção da declaração REACH.
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ÁGUA
A água é um insumo fundamental para indústrias como a
Paranapanema, utilizado principalmente nos processos de
resfriamento de metais e de limpeza de equipamentos. As
diretrizes de gestão ambiental da Companhia contemplam tanto
a redução do consumo quanto o uso inteligente do recurso.
Nesse sentido, o monitoramento do volume de água utilizada é
considerado uma atividade. Realizado diariamente e consolidado
mensalmente, permite a identificação de desvios com agilidade. A análise
do histórico de consumo também serve de base para identificar pontos
de melhoria e realizar mudanças de processos que permitam uma
gestão eficiente do recurso. Em 2017, por exemplo, o monitoramento
indicou a possibilidade de substituir a água potável por água de
reuso em algumas áreas da empresa – como é o caso do sistema de
resfriamento da Fundição Xian – e de água industrial em outras – como
nas decapagens de extrudados (ambas na unidade de Santo André).
O consumo total de água na Paranapanema foi de 1,7 milhão de metros
cúbicos em 2017. Desse volume, cerca de 1,5 milhão de metros cúbicos –
ou 89% - tiveram origem na captação de águas subterrâneas, que abastecem
a unidade de Dias d’Ávila (BA). Os 11% restantes – aproximadamente
190 mil metros cúbicos – vêm de empresas públicas e privadas de
fornecimento e abastecem a unidade de Santo André (SP). [GRI 303-1]
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Em Dias d’Ávila (BA), a captação é feita em poços
artesianos, perfurados e operados pela Paranapanema.
A água é reutilizada em áreas como as de Fundição e de
Ácido Sulfúrico, e também para a limpeza industrial.
Em Santo André (SP), 94% da necessidade hídrica da
Paranapanema é contemplada por água de reuso.
Parte dela é produzida internamente, a partir de
uma estrutura de captação e tratamento de água da
chuva, dos processos industriais e do esgoto gerado
na própria unidade. Outra parte é adquirida 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. São utilizados, em média,
11 metros cúbicos de água do Projeto Aquapolo
por hora, nos setores de Fundição, Laminados,
Extrudados e Utilidades.
Em 2017, a água de reuso representou 78% do total de
água consumida na Paranapanema. [GRI 303-3]
Todas as unidades da Paranapanema possuem Estações
de Tratamento de Efluentes, de modo que o lançamento
de efluentes segue os padrões de qualidade exigidos
pela legislação. O descarte de água na unidade de Santo
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os efluentes líquidos são enviados para tratamento e
disposição final pela Central de Tratamento de Efluentes
Líquidos (Cetrel) do Polo Industrial de Camaçari, sendo
que em 2017, o volume de descarte da unidade foi de
2,2 milhões de metros cúbicos. [GRI 306-1]

André (SP) envolve apenas a de origem pluvial e é feito
no leito do rio Tamanduateí, em seu trecho de área
urbana, conforme previsto na outorga de lançamento
de efluentes emitida pelo Departamento de Águas e
Energia Elétrica (DAEE) em 2014. Em Dias d’Ávila (BA),

Total de água retirada por fonte (m3)
[GRI 303-1]

Santo André

Dias d’Ávila

Serra

Total

Águas subterrâneas

0,00

1.523.000,00

439,00

1.523.439,00

Abastecimento municipal de água ou outras empresas de abastecimento de água

190.039,30

0,00

3.122,00

193.161,30

Total

190.039,30

1.523.000,00

3.561,00

1.716.600,30

Volume total de água reciclada e reutilizada (m3)*
[GRI 303-3]

Santo André

Percentual**

Reciclada

946.715,00

83,3%

Reutilizada

0

0%

Dias d’Ávila
392.500,00

Percentual**

Total

Percentual**

0%

1.339.215,00

78%

26%

* Indicador não disponível para a unidade de Serra.
** Total de água reciclada e reutilizada/total de água consumida x 100.
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ENERGIA
O consumo de energia na

Consumo de energia direta (GJ)

Paranapanema totalizou

[GRI 302-1]

1,3 milhão de gigajoules (GJ)

Santo André

Dias d’Ávila

Serra

Total

Fontes não renováveis

8.613,51

18.180,52

ND

26.794,03

Fontes renováveis

-

-

ND

-

Energia elétrica

279.558,08

1.005.056,80

9.453,04

1.294.067,92

Total

288.171,59

1.023.237,32

9.453,04

1.320.861,95

Consumo Total de Energia
Elétrica em Kwh

77.655.022,42

279.182.445,00

2.625.846,00

359.463.313,42

em 2017, sendo que
a eletricidade da rede
respondeu por cerca de
1,2 milhão de GJ e os
combustíveis, pelos
26,7 mil de GJ restantes.
[GRI 302-1]
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EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA
[GRI 305-1, 305-2]

A Paranapanema realiza anualmente, desde 2015, seu inventário de emissões de Gases de Efeito
Estufa (GEE) na unidade de Santo André (SP). O documento segue a referência metodológica de
cálculo GHG Protocol, abrangendo emissões diretas – decorrentes da queima de combustíveis para

Navegação de cabotagem

geração de energia e vapor, do transporte em veículos de pessoas, materiais, produtos ou resíduos,

A Paranapanema adota um sistema de

além de emissões fugitivas ou evaporativas – e indiretas – originadas para produzir a eletricidade

navegação de cabotagem nas operações de

adquirida e consumida pela Companhia.

transferência de produtos de cobre entre a
unidade de Dias d’Ávila (BA) e o Centro de

O inventário é elaborado pela equipe de Meio Ambiente da Paranapanema, a partir de ferramenta

Distribuição de Produtos de Cobre (CDPC), em

específica disponibilizada online pelo programa GHG Protocol Brasil. São contabilizadas as

Itatiaia (RJ). Como a navegação próxima à

emissões de dois gases: dióxido de enxofre (SO2) e ácido sulfúrico (H2SO4).

costa é um modal menos poluente, essa medida
evita a emissão de gases de efeito estufa.

Ao contrário de siderúrgicas, refinarias e produtoras de alumínio e cimento, a Paranapanema atua
em um ramo industrial que não utiliza matéria-prima altamente impactante, no que diz respeito às

Em 2017, a Paranapanema evitou 233 viagens

emissões de GEE. Por isso, seus números são considerados baixos em relação a outras indústrias.

de caminhão, substituídas por 233 contêineres
de cabotagem.
No porto de Salvador, foram embarcadas

Evolução das emissões – Unidade Santo André – 2017

5.387,62 toneladas de cátodos (placa de cobre

(Em tCO2e)

metálico) e 620,78 toneladas de vergalhões e
Escopo 1

Escopo 2

Total de emissões – Escopo 1 + 2

fios de cobre, produzidos em Dias d’Ávila (BA),

2016

5.041,96

5.931,07

10.973,04

para o CDPC.

2017

5.159,29

7.201,21

12.360,50
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UNIDADE BAIANA
Na unidade de Dias d’Ávila, são contabilizadas as emissões
de dióxido de enxofre (SO2) e ácido sulfúrico (H2SO4).

Mudanças implementadas no processo produtivo permitiram
uma redução dessas emissões nos anos mais recentes,
especialmente de SO2, o que contribui para a melhoria da
qualidade de vida das comunidades vizinhas à fábrica.

Emissão de SO2 - Unidade Dias d’Ávila (BA) - 2017
(SO2 / t H2SO4 a 100%)
30

30

25,83

15,72

2,2
2016

1,3
2017

Acumulado

Média anual

A Paranapanema não utiliza em suas atividades
substâncias destruidoras da camada de ozônio,
como HCFCs, CFCs, halons e brometo de metilo.
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RESÍDUOS
O tratamento e a disposição final dos resíduos

Descarte de resíduos

sólidos gerados a partir das atividades da

(Em ton.)

Paranapanema são realizados a partir das

[GRI 306-2]

diretrizes do Sistema de Gestão Ambiental, que
considera as normas e disposições legais, além

Santo André

Dias d’Ávila

Serra

Total

dos processos e parâmetros estabelecidos pelos

Perigosos

3.152,43

319,27

124,68

3.596,38

órgãos ambientais.

Não perigosos

1.102,84

1.200,00

25,20

2.328,04

Total

4.255,27

1.519,27

149,88

5.924,42

A Companhia prioriza a destinação dos
resíduos para reciclagem, coprocessamento
e tratamentos que permitam seu
reaproveitamento, reduzindo o consumo de
matérias-primas e energia em novos processos
produtivos. Campanhas, treinamentos e
ações de engajamento para conscientizar os
colaboradores sobre a necessidade de reduzir,
reutilizar e reciclar materiais de origem industrial
e administrativa são realizados periodicamente.
Em 2017, foram descartadas 3,6 mil toneladas
de resíduos perigosos pelas unidades da
Paranapanema e outras 2,3 mil toneladas de
resíduos não perigosos. [GRI 306-2]
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Reciclagem de sucata de cobre
O cobre é um material altamente reciclável,

binárias de cobre e zinco e ligas ternárias de cobre, zinco e

especialmente para uso industrial. Potencialmente,

chumbo. A partir deles, são produzidos itens como cabos

é possível recuperar 100% do metal sem perda de

elétricos, peças de motores, computadores, instalações

qualidade, gerando muito pouco ou nenhum resíduo.

hidráulicas, calefações, válvulas e eletrodomésticos.

Ciente das vantagens econômicas e ambientais do
processo, a Paranapanema possui capacidade para

Da matéria-prima utilizada na unidade de Dias d’Ávila (BA)

reciclar cerca de 70 mil toneladas do metal por ano.

para a produção de cobre novo, até 25% podem ser sucata.

A Companhia é a única no país a transformar sucata
em cobre superpuro, utilizando o processo de eletrólise

Em 2017, o consumo de sucata foi de 8.453 toneladas
nessa unidade.

disponível na unidade de Dias d’Ávila (BA). Na unidade de
Santo André (SP), a Paranapanema dispõe de uma linha
completa de equipamentos (secador, briquetadora, separador
e picotador) para processar sucatas mistas e cavacos de latão.
A Companhia adquire sucata no mercado local e também
fora do país, de clientes e fornecedores certificados. Também
utiliza excedentes de suas linhas de produção. A reciclagem
reduz a necessidade de extrair calcopirita – principal minério
de cobre – da natureza e evita a deposição de produtos de
cobre em aterros sanitários, rios, lagos ou matas.
O cobre reciclado é utilizado na fabricação de materiais
variados, abrangendo cátodos com alto grau de pureza, ligas
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Dia da Árvore
Comemorado em setembro, o Dia da
Árvore foi marcado na Paranapanema
por uma ação coletiva, envolvendo os
colaboradores e suas famílias. Todos
foram convidados a ajudar no plantio
de 500 mudas de espécies nativas nas
dependências da Companhia. Cerca de
600 pessoas participaram do evento,
nas três unidades.
Antes de definir as espécies destinadas
para cada localidade, a empresa realizou
uma avaliação da flora presente na
região para sugerir a complementação
da variedade de árvores.
Além da conscientização ambiental,
a ação teve caráter simbólico,
representando um novo ciclo da
Paranapanema.
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Capítulo 06

Gestão social
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A Paranapanema acredita na perenidade dos seus negócios
como uma forma de servir e prover valor à sociedade. Nesse
sentido, o bom relacionamento com seus diversos públicos
de interesse – colaboradores, fornecedores e clientes, entre
outros – constituem um elemento de base para a condução
das atividades da Companhia. Conforme destacado no Código
de Ética, engajar esses públicos de interesse por meio do
diálogo aberto, que proporcione uma relação justa, próxima e
benéfica, é um dos princípios de sustentabilidade que norteiam
a estratégia da Paranapanema.

relatório de sustentabilidade paranapanema 2017

53

COLABORADORES
A competitividade da Paranapanema resulta da

desempenho de cada um. Em 2017, a Paranapanema

Para a Companhia, a construção de canais de comunicação com

disposição e da capacidade de seus colaboradores de

empregava, de forma direta, 2.047 pessoas, uma leve

os sindicatos que representam os colaboradores proporciona

inovar, melhorar os processos e ampliar a eficiência

redução – de 2% – em relação ao ano anterior.

uma parceria construtiva, transparente, responsável e eficaz.

operacional. Por isso, a gestão de pessoas da Companhia

Mais da metade desse contingente está alocada na

Assim, a liberdade de associação e de negociação coletiva,

tem base em princípios de meritocracia, assegurando

unidade de Dias d’Ávila (BA), enquanto os demais se

prevista na legislação, é garantida aos profissionais. Ao final de

que o relacionamento com seus profissionais leve em

distribuem entre as unidades de Santo André (SP), com

2017, 100% dos colaboradores estavam cobertos por convenções

conta o respeito à capacidade técnica, à experiência e ao

45%, e Serra (ES), com 4%. [GRI 102-8, 103-1]

ou acordos de negociação coletiva. [GRI 102-41, 103-2, 103-3]

Quadro funcional, por gênero
[GRI 405-1]
2.100

Homens

1.859
2016

Mulheres

1.832

226

215

Total

2.085

2.047

2017

Os dados não incluem os colaboradores do Centro de Distribuição de Produtos de Cobre (CDPC), alocados no Rio de Janeiro.
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Distribuição do quadro funcional, por região
[GRI 405-1]

Nordeste
Bahia

2.100

1.060
2016

São Paulo

1.022

927

Sudeste

944

Espírito Santo

98

Total

81

2.085

2.047

2017

Perfil do quadro funcional, por faixa etária e gênero
[GRI 405-1]

Menos de 30 anos

De 30 a 50 anos

Mais de 50 anos

Homens

318

1.316

198

Mulheres

84

125

6

Total

402

1.441

204
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Rotatividade

Admissões, por região - 2017
[GRI 401-1]

A Paranapanema admitiu 256 pessoas em 2017 e desligou
288. Assim, a taxa de rotatividade anual ficou em 1,12%,
sendo maior no grupo das mulheres: 2,18%. [GRI 401-1]

Nordeste
Bahia

São Paulo

106

149

300

Sudeste

Espírito Santo

Total

1

256

Admissões em 2017, por faixa etária e gênero
[GRI 401-1]
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Menos de 30 anos

De 30 a 50 anos

Mais de 50 anos

Homens

73

125

6

Mulheres

31

21

0

Total

104

146

6
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Demissões, por região - 2017

Taxa de rotatividade anual*, por gênero

[GRI 401-1]

[GRI 401-1]

Nordeste
Bahia

São Paulo

142

137

300

Sudeste

Homens
Espírito Santo

Total

9

288

2017

Mulheres

Total

2,18%

1,12%

3%

1,00%

2017 * [(Demissões + Admissões) / 2] / [(Número de empregados) / 12]

Demissões em 2017, por faixa etária e gênero

Taxa de rotatividade anual*, por faixa etária
e gênero

[GRI 401-1]

[GRI 401-1]

Menos de 30 anos

De 30 a 50 anos

Mais de 50 anos

Homens

74

133

25

Mulheres

30

25

1

Total

104

158

26

Menos de
30 anos

De 30 a
50 anos

Mais de
50 anos

Homens

2,03%

0,82%

0,65%

Mulheres

3,39%

1,53%

0,69%

* [(Demissões + Admissões) / 2] / [(Número de empregados) / 12]
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DIVERSIDADE
Gestão de Apoio ao Profissional

Alinhada com as diretrizes da sua Política de Sustentabilidade,
a Paranapanema valoriza a diversidade e não aceita

Empenhada em prestar suporte individual e

qualquer forma de discriminação em suas atividades e

humanitário aos seus colaboradores, o setor

relacionamentos. Esse é um valor considerado fundamental

de Gestão de Pessoas da Paranapanema

para o desenvolvimento sustentável da Companhia e das

criou, em 2017, a área de Gestão de Apoio

comunidades em que está inserida. Assim, a Paranapanema

ao Profissional (GAP). Em atividade nas

procura promover a equidade de direitos independentemente

três unidades da Companhia, essa área é

da origem cultural, étnica, financeira ou religiosa, da idade, da

composta por uma equipe multidisciplinar

orientação sexual ou da opinião política. [GRI 103-1, 103-2]

– envolvendo profissionais de diversas
áreas de RH – para realizar atendimentos

A Companhia compartilha com outras empresas do setor

de ordem profissional, pessoal ou familiar.

industrial o desafio de perseguir o equilíbrio entre profissionais

A GAP é acionada espontaneamente pelos

homens e mulheres no quadro funcional. Em 2017, o balanço

colaboradores, podendo ajudá-los em

entre os gêneros era favorável no nível administrativo, no qual

demandas de naturezas diversas, tais

48% dos colaboradores eram mulheres, e entre estagiários,

como o uso plano de saúde, a mediação de

em que a força feminina representa 62% dos profissionais.

conflitos profissionais, a orientação durante

Em cargos de gestão, além de ocupar uma das seis diretorias,

períodos de afastamento por doença ou

as mulheres estavam à frente de 18,2% do total de gerências

acidente de trabalho, entre outros.

e chefias. Considerando todo o quadro funcional, 90% dos
colaboradores da Paranapanema eram homens e 10%
mulheres. [GRI 103-2, 405-1]
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Em cargos de gestão,
além de ocupar uma
das seis diretorias,
as mulheres estavam
à frente de 18,2% do
total de gerências
e chefias em 2017.

Criar condições para que as mulheres permaneçam no quadro
funcional e se desenvolvam profissionalmente está entre os
desafios da Paranapanema. Por isso, entre outras ações, a
Companhia monitora de forma sistêmica a taxa de retorno
e permanência (por no mínimo um ano) após o período de
licença-maternidade. Ao longo de 2017, 12 colaboradoras
usufruíram da licença-maternidade e 7 (53,8%) completaram 12
meses de permanência após o retorno desse período. [GRI 401-3]
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Além da igualdade de gênero, a Companhia se
empenha na inclusão de portadores de deficiência,
buscando promover uma cultura acolhedora, na qual
não há espaço para discriminação. Uma parceria com
o Sesi foi firmada em 2017, de modo a possibilitar
a contratação de mais profissionais portadores de
deficiências. [GRI 405-1]

REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS
As diretrizes para a definição de salários e benefícios
oferecidos pela Paranapanema aos colaboradores estão
detalhadas na sua Política de Remuneração, a qual
procura assegurar a competitividade da Companhia no
mercado de trabalho, ampliando sua capacidade de atrair
e desenvolver talentos. Assim, a Paranapanema pratica

Distribuição de conselheiros e profissionais,
por gênero e categoria funcional – 2017
[GRI 405-1]

valores compatíveis com as categorias funcionais e as
regiões de contratação, considerando aspectos como a
complexidade, o nível de especialização e as responsabilidades
de cada cargo. Reforçando o compromisso de garantir a
equidade, a Paranapanema não diferencia o salário-base

Categoria funcional

Homens

Mulheres

Diretores

5

1

Gerentes e chefes

45

10

Entre os benefícios oferecidos para os empregados próprios

Supervisores e coordenadores

66

5

estão planos de assistência médica e odontológica, plano de

Nível administrativo

117

106

Nível operacional

1.555

53

assiduidade, estacionamento, vale-transporte ou transporte

Aprendizes*

38

30

fretado em algumas unidades. [GRI 401-2]

Estagiários

6

10

* Do total de aprendizes, 28 são contratados por meio de
instituições parceiras.
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de homens e mulheres que ocupem as mesmas funções.

previdência privada com contrapartida da Companhia, seguro
de vida em grupo, restaurante no local de trabalho, prêmio por

Alguns benefícios são aplicados de forma específica em
cada região, a partir de acordos firmados entre a Companhia

Remuneração variável
Programa de Participação nos Resultados
(PPR): Procura incentivar a participação dos
colaboradores para que a Companhia atinja seu
melhor desempenho. O PPR contempla todos os
contratados pelo regime CLT e é negociado com
os sindicatos e a Comissão de Representantes
dos Colaboradores, conforme previsto na Lei
10.101, de 2000. Todos os empregados elegíveis
recebem o mesmo valor, condicionado ao
atingimento das metas estabelecidas nos Acordos
Coletivos. Em 2017, foram distribuídos cerca de
R$ 14,1 milhões aos colaboradores em PPR.
Programa de Remuneração Variável (PRV):
Voltado para os cargos executivos, como chefes,
gerentes e diretores, tem o objetivo de alinhar os
interesses da Companhia aos dos colaboradores,
reconhecendo as performances individuais e
promovendo a retenção de talentos. Assim, atrela
adicionais de remuneração ao alcance de metas de
desempenho econômico-financeiro e operacional.

e seus profissionais.
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SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
Proporcionar um ambiente seguro, que favoreça a saúde dos colaboradores
e prestadores de serviço, constitui um compromisso permanente da
Paranapanema. Todas as unidades realizam frequentemente inspeções e
treinamentos, com a preocupação de manter os profissionais informados sobre
como evitar acidentes e melhorar o bem-estar físico e emocional. [GRI 103-1]
Nas três unidades, a Paranapanema mantém Comissões Internas de
Prevenção de Acidentes (Cipas), representando 100% dos colaboradores
de todos os níveis hierárquicos. Ao todo, 66 profissionais compõem as
Cipas, entre membros efetivos e suplentes, os quais se dedicam tanto à
disseminação de diretrizes e orientações de segurança, quanto à análise de
registros de acidentes e incidentes, a fim de direcionar ações corretivas e
preventivas. [GRI 403-1]
Além dos integrantes das Cipas, outros agentes internos se envolvem na
investigação dos acidentes ocorridos – incluindo o próprio acidentado e suas
lideranças. O objetivo é identificar causas imediatas e raiz, a fim de promover
ações robustas tanto no local do acidente quanto em outras áreas de risco.
Em complemento, são realizadas práticas de caráter preventivo, tais como
os Diálogos Diário de Segurança (DDS), treinamentos específicos, registro
de incidentes e desvios e inspeções de segurança nos setores, as quais
contribuem para a melhoria do ambiente de trabalho, a mudança de cultura e o
comportamento seguro.
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Os indicadores da área são monitorados mensalmente e
geridos conforme estabelecido em procedimento interno,
em alinhamento às recomendações da certificação
OHSAS 18001. Como resultado desse trabalho, não
ocorreram acidentes fatais entre colaboradores
próprios no ano de 2017 e cerca de 45% dos acidentes
registrados (55, ao todo) não exigiram afastamento,
o que indica menor gravidade. [GRI 103-2, 103-3]
A Paranapanema estende suas diretrizes e práticas de
SST a colaboradores terceirizados. Além de compartilhar
materiais de orientação com as contratadas, a Companhia
mantém ações contínuas de comunicação sobre o
tema em suas instalações, a fim de sensibilizar esse
público. Treinamentos específicos, de caráter preventivo,
também são disponibilizados. Na unidade da Bahia,
além da requisição de indicadores de SST das empresas
contratadas, para fins de monitoramento, são realizadas
auditorias periódicas para aferir condições de segurança.
Em complemento, sempre que necessário, os gestores
dessas empresas são convocados para reuniões com
a equipe de SST da Companhia, com vistas à melhoria
contínua de seus processos nesse quesito. Apesar desses
esforços, infelizmente no ano de 2017 foi registrado
um acidente fatal com um colaborador terceirizado na
unidade de Dias d’Ávila (BA). [GRI 103-1, 103-2, 103-3]
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INDICADORES DE SAÚDE E SEGURANÇA
Número de acidentes, por região

Acidentes em 2017 - Colaboradores próprios
[GRI 403-2]

60

Santo André

Dias d’Ávila

Serra

Número de horas de exposição ao risco

2.057.884

2.143.943

145.066

Número de dias perdidos – acidentes de trabalho com afastamento

413

591

0

Número de acidentes fatais

0

0

0

Número de acidentes, por gênero
60

Número de acidentes de trabalho, por tipo - 2017
Unidade

Típicos

22

De trajeto

Com afastamento

Sem afastamento

Com afastamento

Sem afastamento

Santo André

11

16

5

0

Dias d’Ávila

15

7

0

0

Serra

0

1

0

0

Total

26

24

5

0

Santo André

Dias d’Ávila

Serra

Taxa de Frequência (TF)

13,1

10,3

6,9

Taxa de Gravidade (TG)

201

276

0

Nordeste

33
Sudeste

52
Homens

3
Mulheres

TF = (n0 acidentes com e sem afastamento) * 1000000 / HHT
TG = (n0 dias perdidos + n0 dias debitados) * 1000000 / HHT
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Acidentes em 2017 - Colaboradores terceirizados
[GRI 403-2]

Santo André

Dias d’Ávila

Serra

Número de horas de exposição ao risco

197.258

1.605.033

35.802

Número de dias perdidos – acidentes de trabalho com
afastamento

318

35

0

Número de acidentes fatais

0

1

0

Número de acidentes, por região

Número de acidentes, por gênero

60

9
Nordeste

1
Sudeste
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10
Homens

0
Mulheres

64

Cuidado constante

Número de acidentes em 2017 - Colaboradores terceirizados
[GRI 403-2]

Unidade

Típicos

A fim de promover boas práticas de saúde e segurança entre

De trajeto

seus colaboradores, a Paranapanema mantém os seguintes

Com afastamento

Sem afastamento

Com afastamento

Sem afastamento

programas permanentes:

Santo André

1

0

0

0

• Diálogos Diários de Segurança (DDS): Reunião informal destinada

Dias d’Ávila

3

6

0

0

Serra

0

0

0

0

Total

4

6

0

0

a desenvolver e estimular a adoção de práticas preventivas entre os
colaboradores da área operacional, realizada todos os dias antes do início
do expediente. É um canal de comunicação para assuntos relacionados à
segurança dos profissionais e à proteção do meio ambiente.
• Gestão da exposição ao ruído: Programa de monitoramento que tem o
objetivo de prevenir problemas relacionados à exposição a ruídos. Envolve
treinamentos e palestras sobre o uso correto dos equipamentos de
proteção individual (EPIs) e auditorias internas nos postos de trabalho.

Taxas de frequência e gravidade - Colaboradores terceirizados

• Ergonomia e fisioterapia: O Espaço Saúde, mantido na unidade de

[gri 403-2]

Santo André (SP) em parceria com o Serviço Social da Indústria
Serra

Santo André

Dias d’Ávila

Taxa de Frequência (TF)

0

5,07

5,61

Taxa de Gravidade (TG)

0

1.612

3.760

TF = (n0 acidentes com e sem afastamento) * 1000000 / HHT
TG = (n0 dias perdidos + n0 dias debitados) * 1000000 / HHT
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(Sesi), oferece serviços de reabilitação aos colaboradores e em
2017 realizou 2.014 atendimentos. Na unidade de Dias d’Ávila (BA),
fisioterapeutas e ergonomistas realizam serviços de reabilitação no
ambulatório local. Em 2017, os atendimentos nessa área somaram
1.262. Em todas as unidades, ergonomistas avaliam periodicamente
as condições de trabalho nas instalações da Companhia.

65

Em complemento, são realizados eventos periódicos com foco
em saúde preventiva:
• Semana Interna de Prevenção de Acidentes (Sipat):
Conjunto de atividades – como palestras, peças de teatro
e outras intervenções – em todas as unidades, com o
objetivo de disseminar temas relativos a prevenção de
acidentes, comportamento seguro e qualidade de vida. Em
2017, o evento teve como tema “Família e trabalho: cultura
de segurança”, sensibilizando os colaboradores quanto à
importância de preservar a integridade física e mental.
• Carnaval: Distribuição de material informativo sobre doenças
sexualmente transmissíveis (DSTs) e orientações de saúde.
• Vacinação contra a gripe: Disponibilização de vacina contra
os quatro subtipos do vírus influenza aos colaboradores.
• Outubro Rosa e Novembro Azul: Campanhas
de conscientização dos colaboradores de todas
as unidades sobre o câncer de mama e o câncer
de próstata, respectivamente, com palestras
e distribuição material informativo.
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Reconhecimento de Segurança e
Meio Ambiente
Tradicionalmente, a Paranapanema mantém
um programa mensal de reconhecimento dos
colaboradores pela performance nas suas
atividades. Em 2017, uma categoria especial
de reconhecimento foi criada: com o objetivo
de intensificar as ações de prevenção de
acidentes, passaram a ser destacados
mensalmente os profissionais com bom
desempenho em segurança e meio ambiente.
Para conquistar o prêmio, é preciso atender
a alguns critérios, como não ter sofrido
nenhum acidente nos últimos 12 meses,
ter sugerido alguma ação de segurança
e saúde aprovada e implementada pela
Companhia, ter identificado pelo menos
cinco condições inseguras que tenham
sido solucionadas no mês, ser assíduo
nos treinamentos, entre outros. Em 2017,
foram 10 colaboradores premiados.
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CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Ciente de que o capital humano é um dos seus principais ativos, a Paranapanema mantém um
programa de capacitação e desenvolvimento dos colaboradores. Para tanto, as diferentes áreas
da Companhia contam com o apoio das áreas de Treinamento e Desenvolvimento, Segurança do
Trabalho e Qualidade e Meio Ambiente para desenvolver um plano anual de desenvolvimento
para cada profissional. Em 2017, foram 35,1 mil horas dedicadas aos treinamentos dos
colaboradores. [GRI 103-1, 103-3]

Horas de treinamento, por categoria funcional e gênero
[GRI 404-1]

Categoria funcional

Homens

Mulheres

Total

Conselho/Diretoria

2,00

2,00

Gerente/Chefe

253,30

Supervisor/Coordenador

Média

Média Geral

Homens

Mulheres

4,00

2,00

2,00

2,00

43,82

297,12

4,02

2,74

3,76

1.934,35

12,66

1.947,01

9,92

1,27

9,50

Administrativo

875,79

492,46

1.368,25

3,07

1,68

2,36

Operacional

30.830,87

373,53

31.204,40

5,47

4,61

5,45

Estagiário

49,00

20,00

69,00

4,90

1,43

2,88

Aprendiz

125,66

107,00

232,66

10,47

13,38

11,63

apresentado pelos colaboradores com o que se considera ser a sua performance potencial. Os

Total

34.070,97

10.51,47

35.122,44

18,60

4,89

17,16

resultados embasam a elaboração de Planos de Desenvolvimento Individual (PDI). [GRI 103-2, 103-3]
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A Paranapanema realiza um processo anual de avaliação de desempenho de todos os profissionais
que ocupam cargos de liderança. A metodologia utilizada é matricial, relacionando o desempenho
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Diálogo e participação
A fim de manter os colaboradores informados e engajados
nos negócios, a Paranapanema retomou, em 2017, o evento
Café com a Diretoria. Realizada periodicamente em todas
as unidades, a iniciativa convida colaboradores de todas as
áreas para um encontro com a Diretoria, no qual são relatadas
as novidades corporativas e esclarecidas dúvidas sobre os
negócios e a operação. O evento oportuniza aos gestores
dialogar com as equipes, acolhendo suas manifestações.
Diversas sugestões manifestadas no Café foram
transformadas em ação. Um exemplo foi a substituição dos
uniformes, que, após a conversa durante o Café, foi realizada
de forma mais participativa, permitindo que os colaboradores
escolhessem, por meio de uma votação, o modelo e a cor do
uniforme a ser adotado em todas as unidades.
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COMUNIDADE
[GRI 413-1]

A Paranapanema reconhece a importância das comunidades
em que suas unidades estão inseridas e se empenha para que
sua interação tenha base no diálogo e no respeito mútuo. Para

Número de aprendizes
80

estreitar o relacionamento com esse público, a Companhia
desenvolve programas e ações específicos, entre os quais se
destacam [GRI 103-1, 103-2, 103-3]:
• Programa Jovem Aprendiz: A contratação de aprendizes,
regida pelo Decreto 5.598, de 2005, é prioritariamente
realizada entre os jovens que vivem nas comunidades
onde a Paranapanema atua. Especial atenção é dedicada
a esse público, de modo que a passagem pelos quadros da
Companhia proporcione aos jovens aprendizado profissional
e humano. Na unidade de Santo André, a área de Assistência
Social da Paranapanema realiza três encontros durante
o período de aprendizagem, que é de 14 meses, em que
os participantes têm a oportunidade de confraternizar e
receber orientações relacionadas ao mercado de trabalho
e às funções que desempenham na Companhia. Em Serra,
uma parceria com o Centro Salesiano do Adolescente

74
2016

68
2017

Do total de aprendizes de 2017,
28 são contratados por meio
de instituições parceiras.

Traballhador (Cesam) foi firmada para a orientação e
acompanhamento dos jovens profissionais.
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• Programa de Apoio à Comunidade (PAC): Criado em 1989,

pessoas. Uma ação de Natal fechou o ano solidário, com

o PAC tem atuação direta nas comunidades de Leandrinho,

a distribuição de alimentos e presentes em instituições

em Dias d’Ávila (BA) e Lamarão do Passé, em São Sebastião

beneficentes de Santo André e de Dias d’Ávila.

do Passé (BA), vizinhas à unidade de Dias d’Ávila. Trata-se
de uma parceria com o poder público, a sociedade civil e o
Serviço Social da Indústria (Sesi) para desenvolver projetos
relacionados a emprego, renda, saúde, meio ambiente
e segurança. A estrutura do PAC em Leandrinho inclui
um consultório odontológico com capacidade para 240
procedimentos e/ou 24 tratamentos completos por mês.
Em 2017, 29 pessoas foram atendias nos PACs.

• Programa Agentes Ambientais: Por meio de uma
programação anual de treinamentos, eventos, visitas,
reuniões e ações de engajamento, o programa procura
compartilhar conhecimento técnico-ambiental nas
mesmas comunidades atendidas pelo PAC. Criado em
2001, o programa mantinha 12 agentes ambientais
atuando ao final de 2017.

• Campanhas de solidariedade: Periodicamente, a Companhia
convida seus colaboradores a arrecadar e doar alimentos,
roupas e outros materiais que beneficiem pessoas e
comunidades em situação de vulnerabilidade. Em 2017, a
Campanha do Agasalho, realizada em julho em parceria com
a Cruz Vermelha de São Paulo, arrecadou quase 500 peças
de roupas, 25% mais do que o registrado no ano anterior. No
mesmo mês, os colaboradores da unidade de Dias d’Ávila
(BA) foram incentivados a doar materiais de higiene pessoal
para a organização Lar do Carmo – um total de 740 itens
foram encaminhados. Também na Bahia, os profissionais
da Paranapanema organizaram, em outubro, uma festa
de comemoração pelo Dia das Crianças na comunidade
de Leandrinho, que teve a participação de cerca de 250
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CLIENTES
A Paranapanema possui uma gama de clientes
geograficamente diversificada. Além do Brasil, eles estão

Impactos na saúde e segurança
[GRI 103-2, 103-3, 416-1]

Eventos do setor são
um importante canal
de relacionamento com

presentes em 28 países como Argentina, Paraguai, Chile,

Os produtos de cobre e suas ligas não causam efeitos

Uruguai, Panamá, Bolívia, Venezuela, Peru, Colômbia,

negativos à saúde e à segurança dos usuários, se

Itália, Estados Unidos, Israel, Inglaterra e Líbano. São

utilizados conforme as recomendações técnicas e

principalmente originados do setor de construção civil.

orientações do fabricante. Todos os materiais produzidos

em feiras como AHR Expo

Em 2017, o número de clientes ativos da Companhia

são testados antes da emissão de certificados de

Las Vegas, Expo Frio Calor

era de aproximadamente 1.700. [GRI 102-6]

qualidade ou conformidade, devendo estar de acordo com

Paraguai e Febrava.

as especificações de seu código de cadastro exclusivo
A Companhia procura manter um relacionamento sólido e

(SKU). Os materiais são fabricados segundo as normas

duradouro com seus clientes, fundamentado na ética e na

específicas ou protocolos técnicos aprovados pelos

transparência. Nesse sentido, sua estrutura comercial está

clientes, assegurando que atendem às suas necessidades

preparada para demonstrar como seus produtos de alta qualidade

técnicas e de segurança. Os coprodutos produzidos pela

podem lhes gerar valor no curto e no longo prazo. O respeito

Paranapanema e os acessórios fabricados por terceiros e

aos acordos firmados e as respostas às solicitações no prazo

comercializados com as marcas da Paranapanema passam

adequado são elementos fundamentais nessa relação. [GRI 103-1]

pelo mesmo controle de qualidade e conformidade.

A satisfação dos clientes com os produtos da Paranapanema

Os impactos dos produtos na saúde e na segurança são

também foi evidenciada pelos resultados da pesquisa Top of

avaliados e registrados em Fichas de Informações de

Mind Revenda Construção, realizada pela Quinta Essência

Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) e/ou Material

Pesquisa e Inteligência de Mercado. A marca Eluma, pertencente

Safety Data Sheets (MSDS), quando necessário.

os clientes. Em 2017, a
Companhia marcou presença

à Companhia, foi lembrada por 86% dos revendedores
questionados sobre tubos e conexões de cobre. [GRI 103-3]
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FORNECEDORES
[GRI 102-9, 103-1, 103-2, 103-3]

Os fornecedores são considerados parceiros da

disponibilizado pela área de Qualidade, tem por objetivo

Contratualmente, exige-se ainda que os fornecedores sigam

Paranapanema no desenvolvimento de negócios

verificar a conformidade desses fornecedores com as

o disposto no Código de Ética da Paranapanema, como a

produtivos e responsáveis. Por isso, a Companhia adota

melhores práticas de saúde e segurança, responsabilidade

vedação ao uso de mão de obra infantil ou análoga à escrava,

as melhores práticas do mercado ao selecioná-los. Nesse

social, relações trabalhistas, integridade, gestão ambiental e

à discriminação e à violação dos direitos humanos.

sentido, privilegia os que adotem condutas e processos

gestão da qualidade.

éticos nas suas atividades, assim como os que possuam
certificações relacionadas ao meio ambiente, à saúde

As respostas ao questionário geram uma pontuação

e segurança, à qualidade e aos direitos humanos.

determinante para que sejam habilitados – ou não – a
fornecer materiais e serviços à Paranapanema. Se for

Em 2017, a Paranapanema mantinha relacionamento

constatado que os requisitos não foram atendidos, reuniões

com cerca de 2.260 fornecedores, de diferentes portes,

e auditorias podem ser realizadas nos fornecedores, de

setores e regiões de origem. Um total de R$ 605,4

modo a possibilitar a sua adequação às necessidades da

milhões foi destinado ao pagamento de bens e serviços

Companhia. Caso não cumpram os planos de ação sugeridos

fornecidos por eles, sendo R$ 407,6 milhões – ou 67%

a contento, podem ser excluídos da base de parceiros.

– a empresas situadas no mesmo estado das unidades
contratantes. Isso reforça o compromisso da Companhia

As operações de alguns fornecedores da Companhia,

com o desenvolvimento socioeconômico local. [GRI 204-1]

como os dos setores têxtil e de carvoaria, podem
apresentar risco de ocorrência de trabalho forçado.

Para fornecedores considerados críticos em relação a

Nesses casos, há possibilidade de ser aplicado o

aspectos ambientais, trabalhistas e sociais, a Companhia

Procedimento de Homologação e Qualificação, com

realiza o monitoramento mais próximo das práticas adotadas.

base na legislação vigente. Conforme o procedimento,

Para tanto, é obrigatório que preencham o Questionário

esses fornecedores estarão sujeitos à desqualificação

de Avaliação de Fornecedores (QAF). O documento,

caso não respeitem as determinações do contrato.
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Conformidade

Compromisso com iniciativas externas

Em 2017, a Paranapanema não registrou nenhuma queixa ou reclamação formal relacionada

Como prática de engajamento, a Paranapanema integra entidades representativas e fóruns do

ao desrespeito aos direitos humanos. A Companhia não possui ações judiciais pendentes ou

setor em que está inserida, entre as quais destacam-se:

encerradas referentes a concorrência desleal, violações de leis antitruste, regulamentação
antimonopólio ou corrupção. [GRI 205-3]

• Associação Basileira da Indústris de Materiais de Construção (ABRAMAT)
• Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores
Livres (ABRACE)
• Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
• Associação Brasileira do Cobre (ABCOBRE)
• Associação de Usuários dos Portos da Bahia (USUPORT)
• Associação dos Usuários SAP Brasil (ASUG)
• Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (COFIC POLO)
• Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB)
• Instituto Brasileiro do Cobre (PROCOBRE)
• Instituto de Estudos para Desenvolvimento Industrial (IEDI)
• Sindicato da Indústria dos Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação 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)
[GRI 102-3]
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Premiações e reconhecimentos 2017
Prêmio Anamaco
A marca Eluma, da Paranapanema, foi apontada como melhor fabricante
da categoria Tubos e Conexões de Cobre, de acordo com o Prêmio Anamaco
2017. Concedida pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de
Construção (Anamaco), a premiação teve como base a consulta a cerca de
1,65 mil comerciantes de todo o país.

Melhor Produto do Ano e Top of Mind
O tubo Eluma E22 foi eleito o melhor produto do ano na categoria Material
Hidráulico, de acordo com pesquisa realizada pela Revista Revenda. A
publicação ouviu mais de 4,5 mil revendedores de material de construção de
todo o Brasil, que elegeram o melhor mix nacional de produtos, divididos em
nove diferentes categorias. Conexões e tubos de cobre da Eluma também
integraram a lista de produtos mais lembrados pelos revendedores, em
pesquisa complementar realizada pela publicação.

110a maior empresa do Brasil
A Paranapanema foi destaque no Anuário Maiores e Melhores, da Revista
Exame, ocupando a 110ª posição entre as 500 maiores empresas do país –
com base na receita líquida. A Companhia também foi classificada como a
12ª segunda maior do Nordeste e a quarta maior da Bahia.
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