Relatório de
Sustentabilidade

2021

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021

Mensagem da Administração
GRI 102-14
Protagonismo e resiliência são palavras que definem bem como
foram os últimos anos na Paranapanema. Em especial 2021 com
todo o impacto ainda causado pela pandemia da Covid-19 e as
adequações decorrentes da reestruturação financeira da Companhia. Mais uma vez, foram as pessoas – nosso time e os nossos
parceiros, fornecedores e clientes – que fizeram a diferença.
Com transparência, respeito e competência, nossos líderes souberam conduzir as equipes para fomentar o melhor de cada colaborador, mesmo diante da adversidade. E foi justamente neste
momento, em que muitos sofriam com as incertezas e as perdas
causadas pela pandemia, ao mesmo tempo em que vivenciavam os desafios da Companhia, que os nossos profissionais não
deixaram de acreditar e se dedicar para a busca da perenidade
do nosso negócio. Da mesma forma, contamos com o apoio de
parceiros, fornecedores e clientes, que estiveram ao nosso lado,
mostrando que a credibilidade da Paranapanema supera momentos difíceis e desafiadores.
Assim, a Companhia demonstrou sua capacidade de se reinventar e aprender neste momento de incerteza. Mudamos nosso
modelo de negócio e passamos a buscar outras fontes sustentáveis para matéria-prima, ampliar a reciclagem do cobre e otimizar custos e processos. A nossa atuação manteve o foco na
sustentabilidade para trazer as melhores práticas ESG para a
empresa, com objetivo em assegurar a saúde dos nossos colaboradores e terceiros, manter a transparência, reduzir despesas
e renegociar dívidas com nossos principais credores.
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A celebração do Acordo Global, no final de 2021, trouxe novos
horizontes. Cerca de 89% da dívida foi reclassificada para o passivo de longo prazo, melhorando a posição do endividamento
no balanço da Companhia. E seguimos nossa jornada de reestruturação. A Receita Líquida registrou um crescimento de 10%
em relação ao ano de 2020, fechando em R$ 4,715 bilhões em
2021, reflexo do aumento do preço do cobre no mercado internacional. Contudo, o Prejuízo Líquido Ajustado no período foi
de R$ 78,0 milhões, com redução quando comparado ao ano
anterior. Vale ressaltar que a dívida da Paranapanema é em dólar
– moeda que teve forte variação em 2021.
Em outra frente, desde o início da pandemia de Covid-19, em
2020, tivemos como prioridade zelar pela segurança dos profissionais que atuam em nossas unidades. A agilidade na tomada
de decisões potencializou nossas ações. Seguimos todas as recomendações das autoridades brasileiras e adotamos um programa amplo de combate à propagação da doença. Trabalhamos
na adaptação para adoção do trabalho em home office, ajustes
físicos nas fábricas e escritórios, treinamentos que mudaram
para o sistema online, até a implantação da telemedicina com
consultas virtuais com nossos médicos em todas as unidades.
Não poupamos esforços, nem recursos, para proteger e atender
da melhor forma nosso time, nossas pessoas.

Nossas Conexões. Nossa Gente
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Seguiremos trabalhando pela
sustentabilidade econômica do
negócio, esperançosos no futuro
que se vislumbra.

O ano de 2021 também foi marcado pelo esforço para
melhoria de nosso desempenho ambiental, conforme
preconiza a Política de Sustentabilidade da Companhia.
Com criatividade e muito trabalho, nossas equipes técnicas melhoraram processos, viabilizaram alternativas
e ajustaram padrões para atingir os melhores índices
de conformidade. Hoje, a Paranapanema é referência
no quesito tratamento de efluentes, além da adoção de
outras boas práticas, como sistemas de reutilização de
água, coleta seletiva e economia circular, por meio da
reinserção de resíduos em cadeias produtivas internas e
externas à Companhia.
Posso dizer a vocês que nós enfrentamos grandes desafios, mas alcançamos grandes realizações. Nos últimos
anos, tornamos nossa cultura ainda mais forte, manten-
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do a sinergia entre as áreas – e, em 2022, não será diferente. Apesar dos desafios, estou otimista, pois confio
no talento, competência, criatividade e força das nossas
pessoas em transformar o futuro e prosperar. Tenho plena convicção de que estamos criando as bases fortes
para a construção do amanhã.
A Paranapanema é a prova de que aprendemos, nos
reinventamos e evoluímos com as adversidades. Vamos
manter nosso walk the talk – inspirando as nossas pessoas para os desafios e conquistas dos próximos anos. Seguiremos trabalhando pela sustentabilidade econômica
do negócio, esperançosos no futuro que se vislumbra.
Por fim, quero agradecer a todos que têm nos apoiado
nessa jornada desafiadora e que, junto conosco, acreditou e acredita em nossa Companhia. Vamos em frente!

Operações e desempenho

Gestão ambiental

Luiz Carlos Siqueira Aguiar
Diretor-presidente da Paranapanema
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1.700

Destaques 2021

R$

colaboradores
diretos

4,71

33,8

Lançamento do novo
Código de Conduta Ética

bilhões
de Receita Líquida

mil

98,1

Criação e implantação da
Política de Privacidade de Dados
Pessoais, conforme LGPD

1,5

mil

0

mil

toneladas de cobre
comercializado

clientes atendidos no Brasil
e em outros 17 países

horas de treinamentos
para colaboradores

48

webinars (#WebTalks)
entre 2020 e 2021 para engajar
e orientar o time

acidente
de trabalho com consequências
graves ou óbito

Uso total de

17%

de matéria-prima reciclável
no processo produtivo
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80%

de reuso da água industrial nas
unidades de São Paulo e Espírito Santo
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A Companhia
GRI 102-1; 102-2; 102-3; 102-4; 102-5; 102-6; 102-7; 102-8

Unidades Operacionais

Do Brasil
para o mundo.

Referência na fundição e no refino de cobre primário, bem como
na produção de semimanufaturados de cobre e suas ligas, a
Paranapanema é a única empresa do Brasil que transforma o
cobre mineral em metal. Nossas atividades abrangem desde a
produção do cobre primário (cátodos) até a fabricação e a venda
de produtos e coprodutos – como vergalhões, fios trefilados, laminados, barras, tubos, conexões, entre outros.
Companhia de capital aberto, está listada no Novo Mercado, o
mais alto nível de governança corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (veja mais no Capítulo 2). Ao final de 2021, reuníamos
1.700 colaboradores diretos, distribuídos entre três unidades fabris, nas regiões Sudeste e Nordeste.
Na Unidade Dias d’Ávila (BA) são produzidos cátodos, fios e vergalhões, além de coprodutos de cobre, como lama anódica e ácido sulfúrico. Em Santo André (SP), onde também fica a sede fiscal
da Companhia, fabricam-se produtos de cobre e suas ligas, como
laminados, barras e tubos retos e flexíveis. Por fim, a unidade que
fica em Serra (ES) é voltada à produção de conexões de cobre.
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Santo André (SP): nesta planta
industrial são produzidos, sob a
marca Eluma, os laminados, as
barras e os tubos retos e flexíveis de cobre e suas ligas, a partir
dos quais são fabricadas peças e
componentes para as indústrias
automotivas, de construção civil,
de eletroeletrônica, refrigeração,
vestuário, ferragens, metais sanitários, estamparias e usinagens.

Operações e desempenho
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Dias d’Ávila (BA): unidade de cobre
primário, com atuação na fundição e
refino de cobre eletrolítico da marca
Caraíba, além da metalurgia de semielaborados de cobre. Integrante
do Polo Industrial de Camaçari (BA),
produz cátodos, vergalhões, fios trefilados e gera coprodutos como ácido sulfúrico, oleum, silicato de ferro
e lama anódica, de onde são extraídos diversos metais preciosos.

Serra (ES): na fábrica capixaba são produzidas as conexões de cobre e bronze da marca Eluma voltadas a sistemas de condução de água quente ou fria, de combate a
incêndio e de gases industriais e residenciais.

Nossas Conexões. Nossa Gente
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Nossas marcas
A Companhia atua com três marcas, voltadas a clientes do território nacional e do exterior, com
produtos e coprodutos comercializados no formato B2B (Business to Business):

Comercializa cátodos e produtos semiacabados, como vergalhões e fios
trefilados, para o mercado nacional
e estrangeiro.
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Reúne os produtos semielaborados, como laminados, barras e conexões de
cobre e bronze destinados a sistemas de condução de água quente ou fria,
de gases industriais e residenciais e de combate a incêndio. Abrange, ainda,
tubos de cobre utilizados em aparelhos de ar-condicionado domésticos e
industriais, compressores, componentes e dezenas de outros sistemas de
refrigeração, além de tubos destinados à construção civil.
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Centraliza os coprodutos, como escória granulada, lama anódica, gesso sintético, oleum e ácido sulfúrico,
vendidos para outras indústrias.

Nossas Conexões. Nossa Gente
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Nosso
jeito PMA

Paranapanema
em números

• Simplicidade

• Trabalho em equipe

• Senso de dono

• Diversidade como geração de valor

283 mil

• Resiliência

toneladas de capacidade instalada

1.700 colaboradores

Pilares estratégicos
• Liderança e conhecimento técnico dos colaboradores: investir tanto na liderança quanto
no conhecimento técnico dos colaboradores,
assim como combinar a progressão interna das
equipes com pessoas com experiências em outras empresas;
• Modernização: investir de forma seletiva nas
nossas unidades com foco na área ambiental
e de segurança para a circulação dos resíduos,
protegendo a Companhia e o entorno. Além
disso, alocar os recursos em áreas que tragam
retorno sustentável para a empresa;

diretos

• Clientes: compreender o negócio dos clientes
a fundo para tornar a Companhia ainda mais essencial para este público, gerando diferenciação
e valorização para as marcas Eluma, Caraíba e
Paranapanema;
• Competitividade: a demanda por cobre cresce
no mundo com aplicações na economia circular,
carros elétricos e energias limpas. Desta forma,
é essencial a eficiência em custos e melhoria na
qualidade e pontualidade nas entregas.

1.515 clientes

em diversos países

R$

4,71 bilhões
de Receita Líquida em 2021

98,1 mil

toneladas de cobre comercializado em 2021
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Reconhecimentos
• 2019, 2020 e 2021: 23º Prêmio de Melhor Produto do Ano, categoria Tubo e Conexão de
Cobre, promovido pela revista Revenda Construção. A Eluma, uma marca da Paranapanema,
venceu com os produtos Tubo de Cobre Classe E 22,00 x 0,60 mm e o Cotovelo 90º de 22 mm.
O Prêmio Melhor Produto do Ano é resultado de uma votação realizada entre mais de 4 mil revendedores de material de construção e lojistas das quatro principais regiões do Brasil, em nove
diferentes categorias.
• 2019: 45º Prêmio Aberje - Região Nordeste. A Paranapanema venceu com o case “O diálogo
como ponto de partida rumo à igualdade de gênero” na categoria Diversidade e Inclusão.
• 2019: Anuário Valor Grandes Grupos. Listada em 125ª lugar entre as 200 principais companhias em atividade no país, segundo o jornal Valor Econômico.
• 2020 e 2021: Top Suppliers da Poliron – Belden Brasil. A Companhia foi reconhecida pela
multinacional líder nos segmentos de conectividade, cibersegurança e redes, pelo segundo ano
consecutivo. A metalúrgica de cobre ficou entre os dez fornecedores com notas acima de 90% e
maior relevância para o ramo de negócio.
• 2020 e 2021: Prêmio Top Of Mind, concedido pela revista Revenda à Eluma, como a marca mais
lembrada na categoria Tubos e Conexões de Cobre.
• 2020: Melhores e Maiores EXAME. A empresa foi reconhecida na posição 155 entre as 1.000
maiores empresas do Brasil no ranking da Revista EXAME.
• 2021: Anuário Época 360º - Listada na posição 397 entre as empresas brasileiras que tiveram
políticas e práticas avaliadas em diversas dimensões, incluindo desempenho financeiro, inovação,
governança e aspectos socioambientais.
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Modelo de Negócios

A Paranapanema é uma das mais importantes empresas brasileiras,
com presença global, na área de metais não ferrosos. Nosso parque industrial utiliza diversas tecnologias para a produção de cobre em seu
mais alto grau de pureza (99,99% de cobre). Os processos de fusão e refino garantem qualidade e melhor desempenho dos produtos em suas
diversas aplicações.

A Companhia desenvolve um modelo de negócios flexível, ancorado em três eixos:

O cobre primário produzido
pela Paranapanema tem, desde
1989, registro na London Metal
Exchange (LME - bolsa de metais
não ferrosos), o que permite a
comercialização no mercado
externo como commodity
internacional. Ao final de 2021,
a Companhia atendia clientes
em 17 países.
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Cadeia diversificada: Nossos principais fornecedores de concentrado de cobre são empresas localizadas principalmente no Chile e no
Peru. Entretanto, o blend de matéria-prima pode ser diversificado a
partir de outros fornecedores e de materiais reciclados.

Mix de produtos: Desenvolvemos um mix de produtos completo,
que atende, com qualidade reconhecida, às principais demandas de
mercado.

Mix de mercado: Nossa estratégia é direcionada à captura das oportunidades no contexto macroeconômico e setorial, tanto nacional
quanto internacional.

Gestão ambiental
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Nosso negócio

Aquisição do concentrado de cobre ou
matérias-primas recicladas

Refino do cobre

Comercialização dos produtos
de cobre e suas ligas

Minas e
Traders

Fundição
Refino
Laminação
Trefilação e Extrusão

Indústrias,
Revendas
Traders
e Bolsa

Chile: > 50%
Brasil: 23%
Outros: 20%
Metalurgia
Brasil
Mercado Externo
Traders
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Estratégia e competitividade
Reconhecida pela qualidade dos seus produtos, que aliam alta tecnologia a rígidos controles de produção, a Paranapanema mantém
sua presença de mercado com as marcas Caraíba e Eluma. A estratégia comercial da Companhia é orientada a fornecer um completo
mix de produtos e serviços, de maior valor agregado, que atenda a
padrões elevados de exigência dos consumidores. Nos últimos anos,

também temos atuado fortemente nos processos de reciclagem da
matéria-prima no processo produtivo, fomentando a economia circular, de forma alinhada ao nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável. A seguir, apresentamos as alavancas de valor que
compõem nossa estratégia:

Alavancas de valor
1. Melhoria das margens operacionais
• Aprimoramento dos prêmios líquidos na venda
de produtos de cobre.
• Redução dos custos de transformação.
• Redução de despesas com vendas,
administrativas e gerais.

2. Produtividade dos ativos

3. Gestão da estrutura de capital

• Melhoria da eficiência operacional.

• Redução da dívida líquida sobre
o EBITDA da Companhia.

• Estímulo à inovação.
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• Controle de custos e despesas.
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Sistema de Gestão Integrado (SGI)
GRI 103-3

Para assegurar o atendimento a requisitos técnicos de qualidade, de segurança e ambientais
de seus produtos e unidades, a Paranapanema
conta com o Sistema de Gestão Integrado (SGI),
ferramenta construída com base nos princípios
das normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, que
tratam, respectivamente, de qualidade, meio ambiente e saúde e segurança ocupacional (veja box
a seguir). Por meio do SGI, a Companhia busca garantir o cumprimento das normas e o atendimento à legislação vigente, além de identificar oportunidades para melhorar processos e estabelecer
metas e indicadores voltados a gerenciar riscos e
oportunidades.
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Os produtos de cobre e suas ligas, assim como os
coprodutos, são fabricados segundo normas ou
protocolos específicos, também contemplados
pelo Sistema. Tais diretrizes orientam boas práticas, como a testagem dos materiais produzidos
antes dos certificados de qualidade ou conformidade serem emitidos, de forma a estarem de
acordo com as especificações técnicas. Também
é avaliado o potencial de impacto desses materiais na saúde e segurança dos clientes, com resultados registrados em Fichas de Informações de
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) – para
isso, a Companhia mantém estrutura de laboratórios químicos e físicos nas três unidades.

Nossas Conexões. Nossa Gente
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Certificações
A fim de manter a qualidade dos produtos que oferece ao mercado, bem como
assegurar Gestão ambiental efetiva, a
Paranapanema é periodicamente avaliada de acordo com padrões internacionais, como os da Organização Internacional para Padronização (ISO, na sigla
em inglês). Concedidas por órgãos independentes, essas certificações auxiliam
a Companhia a identificar, priorizar e gerenciar riscos e práticas de suas rotinas
de trabalho, contribuindo para a eficácia
dos processos produtivos.
Ao final de 2021, a Paranapanema mantinha as seguintes certificações e declarações:

• ISO 9001: Estabelece um modelo de gestão da qualidade reconhecido internacionalmente, por meio do qual se
comprova a capacidade de fornecer produtos que atendam às necessidades dos clientes e cumpram requisitos
legais e regulatórios aplicáveis.
• ISO 14001: Considera os impactos da Companhia ao
meio ambiente e especifica requisitos de um Sistema de
Gestão Ambiental, o que permite desenvolver uma estrutura para proteger o meio ambiente e dar rápida resposta às mudanças que surgem.
• ISO 45001: Norma internacional para o Sistema de
Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, com o foco
na melhoria da saúde e segurança do trabalho. Vem
substituir a OHSAS 18001 e tem como principal objetivo
resguardar e garantir a segurança e o cuidado dos colaboradores, promovendo ações de prevenção e redução
ou anulação de fontes de riscos.
• ROHS (SIGLA EM INGLÊS DE RESTRIÇÃO DE CERTAS SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS): Diretiva adotada pela
União Europeia que limita o uso de determinadas substâncias, nocivas ao meio ambiente e à saúde humana,
em processos de fabricação de produtos eletroeletrônicos. Para obter essa declaração, todos os anos a unidade
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de Santo André (SP) passa por auditoria externa e envia
amostras de todos os materiais (insumos) que tenham
contato com os seus produtos para análise química em
laboratório externo, rotina que também é exigida dos
fornecedores desses insumos. Das três unidades, apenas
a de São Paulo precisa deter tal declaração, que é uma
exigência do mercado automobilístico europeu para a
importação dos produtos feitos nesta planta.
• REACH (SIGLA EM INGLÊS DE REGISTRO, AVALIAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E RESTRIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS
QUÍMICAS): Declaração voltada a averiguar a utilização
de substâncias químicas na produção, em linha com
regulação da União Europeia. Dessa forma, as ligas produzidas na unidade de São Paulo, para obter tal selo,
passam por análise química periódica em laboratório
externo, também exigido pelo mercado automobilístico
europeu.
• NSF-61 (DA ORGANIZAÇÃO CERTIFICADORA NORTE-AMERICANA NSF INTERNATIONAL): Garante que os
produtos são isentos de elementos nocivos à saúde. Das
três unidades da Paranapanema, apenas a de Serra conta
com esse selo, necessário à exportação para a América
do Norte, de itens usados em linhas de água potável.

Nossas Conexões. Nossa Gente
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Inovação e tecnologia

Entendida como essencial à competitividade de nossos negócios, especialmente no longo prazo, a inovação é parte de nossa cultura corporativa. Assim, buscamos, cada vez mais, fomentar um ambiente que estimula
nossos colaboradores a acompanhar transformações, identificar desafios,
compartilhar ideias e cooperar na busca por soluções. Em 2021, a Companhia se dedicou a reformular as diretrizes do programa interno de estímulo
à inovação, o Pró-Ideia, que será desenvolvido com base em um novo modelo, a partir de 2022.
Para tornar a Paranapanema ainda mais competitiva, investimentos em
tecnologia estão na pauta estratégica de gestão. O sistema integrado de
gestão empresarial (ERP, na sigla em inglês) foi atualizado nos últimos anos
e inspirou mudanças na forma de trabalhar dos departamentos. Assim, a
nova estrutura contribui para dar velocidade às negociações e aos processos de tomada de decisão. A partir dessa mudança, outros projetos de digitalização foram desenvolvidos.
Como uma forma de automatizar rotinas e fortalecer os controles internos, a área de Suprimentos usa o SAP Ariba em diversos processos de concorrência. A solução, em nuvem, abrange toda a cadeia, facilita e agiliza a
avaliação e cadastro de fornecedores, realiza cotações e centraliza negociações de serviços e materiais. Também possibilita gerenciar os contratos – e
obter assinaturas eletrônicas –, além de arquivar tais documentos.
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Buscamos fomentar um
ambiente que estimule nossos
colaboradores a inovar.

Em outra frente, a fim de agilizar processos de aprovação, os gestores
contam com o SAP Fiori, canal mobile em que é possível autorizar pedidos, contratos e requisições de compra, por exemplo.
Como reflexo da pandemia, também foram aceleradas transformações
necessárias ao trabalho remoto, que incluem a aquisição de equipamentos, sistemas e ferramentas que facilitam o compartilhamento de informações corporativas e a comunicação entre as equipes, além do reforço
aos mecanismos dedicados à proteção de dados.
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Estrutura de governança

Composição acionária

GRI 102-18

(em 31/12/21)

Ética e integridade são valores fundamentais da Paranapanema, refletidos em nossa conduta corporativa e reforçados pela presença da Companhia no Novo Mercado, segmento de listagem da Bolsa de Valores (B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão) composto por empresas que seguem regras de
governança corporativa mais rigorosas, as quais ampliam os direitos de
investidores minoritários.
Assim, nossa estrutura organizacional está alinhada às melhores práticas
de governança corporativa, compatíveis com controle acionário pulverizado que caracteriza a Paranapanema, que possui free float de 99,99%.
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Acionista

% Total

Caixa Econômica Federal

16,1785

Mineração Buritirama S.A.

13,1942

Cargill Financial Services International INC.

8,7524

EWZ Investments LLC - SOCOPA SOC Corretora Paulista S.A.

6,0423

EWZ Brasil FIA

2,8799

Glencore International Investments LTD.

5,7338

Bonsucex Holding S.A.

5,7070

Silvio Tini de Araújo

0,4608

Tesouraria

0,0033

Outros

41,0477
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Organograma
Conforme prevê o Estatuto Social da Companhia, a
Assembleia Geral constitui a instância máxima decisória da Paranapanema. O Conselho de Administração e a Diretoria Executiva formam a alta gestão da
Companhia, responsáveis pela estratégia e conduta
de seus negócios. Desde 2018, a Companhia conta
com uma Política de Indicação que estabelece critérios para a indicação de conselheiros e diretores
– que inclui os membros dos comitês de assessoramento.

Assembleia Geral

Conselho
de Administração

Comitê de
Gestão de Pessoas
e Sustentabilidade

Comitê
de Auditoria

Auditoria
Externa

Auditoria
Interna

Reporte
Administrativo

Diretoria
Financeira e de
Relações com
Investidores
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Conselho de Administração

Composição do Conselho de Administração
(em 31/12/21)

Ao Conselho, cabe o papel de definir a estratégia dos negócios da
Paranapanema, observando externalidades, riscos e oportunidades.
Para definir as diretrizes estratégicas, os conselheiros analisam uma
ampla gama de aspectos econômicos, operacionais, ambientais, sociais e de governança. Em 2021 foram realizadas 19 reuniões do Conselho de Administração, sendo 12 ordinárias e sete extraordinárias.
Para auxílio e suporte às decisões tomadas pelo Conselho de Administração, a Paranapanema conta com Comitês de Assessoramento
que analisam e desenvolvem pareceres sobre temas específicos,
conforme preveem seus Regimentos Internos. Em dezembro de
2021, estavam ativos o Comitê de Auditoria e o Comitê de Gestão
de Pessoas e Sustentabilidade, ambos compostos por até três conselheiros de administração, sendo um nomeado como coordenador e até dois membros externos. Executivos de diferentes áreas da
Companhia participam dos comitês como convidados, para apoiá-los e compartilhar informações.

Nome

Cargo

Marcos Bastos Rocha

Presidente

Jair Luis Mahl

Vice-Presidente

Míguel Cícero Terra Lima

Membro titular

Paulo Amador Thomaz da Cunha Bueno

Membro titular

Fábio Gallo Garcia

Membro suplente

Soma-se à estrutura, ainda, o Conselho Fiscal instalado em caráter
permanente, composto por no mínimo três membros e no máximo
cinco membros, e o mesmo número de suplentes. Entre suas atribuições, estão exame, verificação, fiscalização e controle das contas da
Companhia e da legalidade dos atos praticados pelos administradores, se reportando à Assembleia Geral.
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Diretoria Executiva
A principal atribuição da Diretoria Executiva é fazer a gestão geral das operações e negócios da Companhia, em linha com as diretrizes traçadas por lei e
pelo Estatuto Social, assim como as estratégias e diretrizes de médio a longo
prazo definidas pelo Conselho de Administração. Ao final de 2021, era composta por seis membros, incluindo diretores estatutários e não estatutários.
Assim como o Conselho de Administração é assessorado por Comitês, a Diretoria encontra suporte em Comissões, também dedicadas a temas estratégicos, tais como:

• Comissão Tributária: avalia questões de natureza fiscal e tributária.
• Comissão de Riscos de Mercado: identifica e dimensiona exposições da
Companhia aos riscos de taxas de juros, cambial e de preços de commodities, entre outros.
• Comissão de Crédito: analisa a concessão de crédito aos clientes da
Paranapanema.
• Comissão de Ética: acompanha o cumprimento do Código de Ética e Conduta da Companhia, assim como os casos registrados na Linha Ética (veja
mais na página 23).
• Comissão LGPD: avalia e acompanha os processos de privacidade de dados pessoais, apoiando o encarregado de dados e identificando oportunidades de melhoria, em aderência a Lei Geral de Proteção de Dados.
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A atuação dos órgãos estatutários é estabelecida no Estatuto Social da Companhia, assim
como em Regimentos e Políticas Internos, no Regulamento do Novo Mercado, em normas dos
órgãos reguladores e dispositivos legais. Adicionalmente, a Política de Governança da Companhia reforça o compromisso dos administradores e colaboradores de agirem com base na
transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, princípios basilares de governança corporativa.

Políticas corporativas
As práticas e processos de Governança Corporativa da
Paranapanema são incorporadas em políticas corporativas. Esses
documentos são revisitados periodicamente, para atualizações e
alinhamento às diretrizes estratégicas da Companhia. Entre 2020
e 2021, duas novas diretrizes reforçaram o compromisso da Companhia com o tema:

Composição da Diretoria Executiva
(em 31/12/21)

Nome

Cargo

Luiz Carlos Siqueira Aguiar

Diretor-Presidente
Estatutário

Igor Gravina Taparelli

Diretor Financeiro e de Relações
com Investidores
Estatutário

Rafael Murro

Diretor de Operações
Estatutário

Priscila Carla Versatti

Diretora Jurídica
Não-Estatutária

Richard Phillip Gorian

Diretor Comercial
Não-Estatutário

Daniela Aparecida Sena Bettini

Diretora de Gestão Corporativa
Não-Estatutária
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• Política do Sistema de Gestão Integrado (SGI): a política, atualizada em 2020, busca promover a ética e o desenvolvimento
sustentável na condução de seus negócios e a transparência com
as partes interessadas com as quais se relaciona.
• Política de Privacidade de Dados Pessoais: estabelece o direcionamento estratégico e orienta as decisões relativas à privacidade, à proteção e ao tratamento de dados pessoais, de acordo
com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Gestão ambiental
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Ética e integridade
GRI 102-16; 102-17
Os princípios norteadores e conduta da Paranapanema
estão expressos em nosso Código de Conduta Ética, que
tem por objetivo estabelecer com clareza procedimentos e práticas a serem observados por todos os stakeholders, em especial nossos colaboradores – servindo como
um guia do comportamento esperado junto aos clientes, fornecedores de bens e/ou serviços, concorrentes,
órgãos governamentais, imprensa e sociedade. Assim,
busca assegurar que a missão, visão e valores da Companhia sejam seguidos, bem como as melhores práticas do
mercado e a legislação vigente.
O documento, que foi revisado em 2021, institui fundamentos para a adoção plena dos valores essenciais, a
promoção da sustentabilidade dos negócios e a contribuição da Paranapanema à construção de uma sociedade mais justa. Assim, se aplica aos membros do Conselho
de Administração e seus Comitês de Assessoramento, do
Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, estendendo-se
a colaboradores, estagiários, aprendizes, terceiros e qualquer pessoa que atue em nome da (ou em conjunto com
a) Paranapanema.

A fim de manter esses grupos cientes e alinhados às dis
posições do Código, a Companhia realiza capacitações e
comunicações periódicas sobre os temas abordados no
documento.
Assim, é compromisso da Companhia cumprir a legislação vigente relacionada à proteção de dados pessoais
dos públicos com os quais se relaciona e assegurar que
essas informações serão coletadas, processadas e descartadas de acordo com as disposições legais.
Qualquer suspeita de desvio de comportamento, descumprimento às leis ou infração relativa a regulamentos,
políticas e normativas da Companhia devem ser reportadas ao gestor imediato, à Área de Compliance (veja mais
na próxima página) ou à Linha Ética, canal dedicado ao
recebimento de denúncias e outras manifestações. Coordenado por uma consultoria independente, mantém a
confidencialidade das informações registradas, de modo
a garantir o anonimato e a não retaliação aos denunciantes.

Todas as informações recebidas na Linha Ética são direcionadas para a Área de Compliance, responsável pela
condução do tema internamente. As denúncias são investigadas e, a partir delas, mapeadas as ações a serem
tomadas, como treinamentos, comunicações em geral
e medidas disciplinares aos envolvidos, se aplicável –
como desligamentos, em casos mais graves.
A Comissão de Ética também acompanha, por meio de
reuniões mensais, a evolução dos casos reportados via
Linha Ética. Esses casos, assim como os programas e
ações de integridade adotados pela Companhia, são
reportados mensalmente ao Comitê de Auditoria da
Paranapanema, responsável por zelar pela aplicação do
Código de Conduta Ética.

Canal Linha Ética
Telefone: 0800-545-5013
E-mail: linhaeticapma@deloitte.com
Website: www.ethicsdeloitte.com.br/paranapanema
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Compliance
A Paranapanema respeita e cumpre todas as leis e regulamentos aplicáveis ao seu negócio, nacionais ou internacionais, incluindo os referentes a relações trabalhistas, combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, proteção à
informação sigilosa, meio ambiente e antitruste, entre outros temas. Assim, de forma coerente com nosso compromisso com a integridade, a Companhia não tolera condutas fraudulentas e ilícitas praticadas por qualquer
administrador ou colaborador.
Nossa Política Anticorrupção estabelece diretrizes que visam fomentar um ambiente corporativo íntegro, de forma que todos os stakeholders possam balizar sua conduta por elevados padrões éticos e legais, em consonância
com a visão e valores da Paranapanema. Além disso, a Companhia formalizou a criação de uma área específica de
Compliance, que coordena as iniciativas internas de integridade, tais como a supervisão do Código de Conduta
Ética, a Linha Ética e os treinamentos periódicos relativos à área. Em dezembro de 2021, por exemplo, foi realizada
uma palestra sobre Compliance para os colaboradores da empresa. Na oportunidade houve o lançamento do
novo Código de Conduta Ética.
A Companhia não permite que seus colaboradores ofertem ou recebam brindes, presentes, entretenimento, hospitalidade ou qualquer gratificação de fornecedores, clientes ou terceiros que possam gerar conflito de interesses,
influenciar decisões de forma inadequada ou incentivar indevidamente a realização de negócios.
A concorrência leal deve ser elemento básico em todas as operações da Companhia. Assim, a Paranapanema busca atuar em estrita observância às normas que visam preservar a natureza competitiva das concorrências públicas
e privadas, vedada qualquer prática ou ato que tenha por objetivo frustrar ou fraudar o caráter competitivo desses
procedimentos – ou que inibam o princípio da livre concorrência.
Em relação à Administração Pública, a Companhia preza pela ética, integridade e transparência nas interações
com agentes públicos e órgãos, políticos e autoridades. Todo tipo de contato com os agentes públicos e os órgãos
governamentais deve ser feito por colaboradores autorizados pela empresa, com pautas previamente definidas,
aprovadas pela Paranapanema, com agenda pública e sempre utilizando os nossos canais oficiais. Qualquer forma
de pressão ou solicitação de agentes públicos, que não estejam embasadas em lei, deve ser refutada e comunicada para a área de Compliance e/ou informada ao Canal Linha Ética.
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Gestão de riscos
GRI 102-15
O gerenciamento de Riscos está diretamente relacionado ao crescimento sustentável, à rentabilidade, à preservação e à criação de valor para a
Companhia e para os seus acionistas. Isso porque permite a identificação
de ameaças ao negócio, bem como de oportunidades com potencial de
impulsionar nossos resultados.
Com o objetivo de fornecer e indicar as diretrizes, responsabilidades,
mecanismos e procedimentos internos para a gestão de fatores de riscos inerentes às atividades – e mitigar tais riscos de forma eficaz – a
Paranapanema adota uma Política de Gerenciamento de Riscos. A normativa foi validada pelo Conselho de Administração e teve sua última
atualização em junho de 2019.
A Política define mecanismos para o endereçamento dos riscos que, se
concretizados, venham a gerar impactos negativos aos objetivos traçados pela Companhia.

Além do Conselho de Administração, Comitê de Auditoria e da Diretoria
Executiva, diversas áreas da Companhia compartilham das atividades de
monitoramento e controle de riscos. A efetividade do ambiente de controles internos é permanentemente avaliada por auditores independentes, pela área de Auditoria Interna, de Controles Internos, Riscos e Compliance e pelo Comitê de Auditoria – que emitem relatórios e pareceres
focados em contribuir com a melhoria contínua dos processos.
A Paranapanema conta também com uma equipe, subordinada à Diretoria Financeira, que tem entre suas responsabilidades mensurar e reportar
a exposição aos riscos de mercado – fundamental à execução de nosso
planejamento estratégico, com vistas ao crescimento sustentável dos negócios. Nesse sentido, a Política de Gestão de Riscos de Mercado, aprovada pelo Conselho de Administração, busca fortalecer a estrutura de
capital e gestão de ativos, garantir a confiabilidade da gestão financeira e
fortalecer as práticas de governança corporativa.
Além disso, há uma Comissão de Riscos de Mercado que assessora a Diretoria Executiva, no estabelecimento de políticas de gestão de riscos. Em
2021, era composta por Presidência, Diretoria Financeira e de Relações
com Investidores, Controladoria, Tesouraria e Planejamento Financeiro.
A Companhia reavalia os riscos periodicamente e adapta seus normativos (políticas, normas ou procedimentos) sempre que há demanda das
áreas envolvidas, decorrente de identificação de falhas, melhorias, novos
controles ou mudanças relevantes nos processos.
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Contexto macroeconômico
e setorial
No segundo ano consecutivo de pandemia de Covid-19, a economia brasileira
deu sinais de recuperação, ainda que gradual. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Produto Interno Bruto (PIB) apresentou
crescimento de 4,5% em 2021 – revertendo a queda registrada em 2020, quando
o PIB teve retração de 4,1%, a maior dos últimos 24 anos.
Na mesma esteira, a indústria brasileira registrou crescimento nos índices de
emprego, faturamento e utilização da capacidade instalada em 2021. Segundo
a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a alta de 3,7% no faturamento industrial não reflete crescimento real, pois tem como base de comparação um
ano atípico e com desempenho fraco em decorrência da pandemia de Covid-19.
As incertezas trazidas pela pandemia e seus desdobramentos influenciaram o
mercado financeiro. A taxa básica de juros (Selic) fechou em 9,25%, enquanto
o dólar (Ptax) bateu a marca de R$ 5,58 – a moeda americana estava cotada em
R$ 5,19 ao fim de 2020.

Em meio a esse cenário desafiador, o mercado de cobre seguiu estável. Dados
de setembro de 2020 do setor, divulgados pela Associação Brasileira do Cobre
(ABCobre) indicam que o uso de cobre refinado, globalmente, aumentou 1,5%
no período, enquanto a produção mundial caiu 1% em razão da pandemia.
Em relação ao preço do produto, foram registrados picos nos meses de abril e
setembro, com tendência de queda ao final do ano (veja gráfico a seguir). A cotação da London Metal Exchange (LME) representa um dos principais indicadores
para a formação dos preços praticados pela Companhia junto aos clientes, funcionando como um balizador para a área Comercial. Além disso, o valor negociado diariamente nas bolsas de metais de Londres e Xangai, entre outras, afeta
as necessidades de caixa e financiamento da Paranapanema em seu processo de
compra de matérias-primas.

Refletindo um movimento internacional, a inflação elevada no Brasil – com pior
resultado desde 2015 – também teve impacto sobre o crescimento, com a deterioração do poder de compra das famílias. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou variação de 10%.
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Preço do cobre - London Metal Exchange (LME)
(2021)

11.000

Reestruturação
Financeira

US$ por tonelada

10.500
10.000
9.500

Após um período marcado por renegociações, em 29 de
dezembro de 2021, a Companhia celebrou a reestruturação de suas dívidas financeiras, no montante aproximado de US$ 479 milhões. Conforme acordos firmados com
diferentes credores, esse valor deverá ser pago até o final
do ano de 2028 -- de modo que 89% do total foi reclassificado para o passivo de longo prazo, com prazo médio
ponderado de aproximadamente 4,5 anos.
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O período dedicado à reestruturação foi marcado por
restrições de acesso a capital, que exigiram da Companhia a adoção de uma rigorosa política de administração
de caixa, com ainda mais disciplina em relação a custos e
despesas. A Paranapanema buscou soluções alternativas
e inteligentes para manter suas atividades produtivas,
bem como os investimentos necessários, considerando
a otimização de seu fluxo de caixa, para assegurar eficiência, qualidade e sustentabilidade – o que inclui melhorias em gestão ambiental e fortalecimento das ações de
saúde e segurança para colaboradores.

Esse contexto impactou operações de empresas do setor, como a Paranapanema, especialmente
em três aspectos. Primeiro, a queda da demanda no mercado interno – compensada pela Companhia a partir da destinação de parte da produção a outros países. Segundo, o desequilíbrio no
setor de logística portuária, com elevação exponencial de preços – além das intempéries climáticas na Costa do Pacífico, como o swell, em alguns meses do ano – que geraram atraso e inflação
significativa na cadeia de suprimentos. Por fim, a variação cambial, com a alta expressiva do dólar,
também elevou custos relacionados às matérias-primas.
Apesar dos desafios, a Paranapanema seguiu desempenhando seu papel de fornecedora da cadeia produtiva de diversos setores industriais, entregando produtos de qualidade a segmentos
fundamentais à população, como os infraestrutura hospitalar, saneamento básico, construção civil
e energia elétrica, entre outros.
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Performance operacional
Entre 2019 e 2021, a Paranapanema buscou o crescimento orgânico, via maximização da sua capacidade instalada, ainda que em meio a restrições financeiras – visto que na Companhia a modernização dos parques
industriais normalmente é suportada por recursos de terceiros, por meio de linhas especiais de financiamento
junto a instituições financeiras. Somadas às alavancas de eficiência produtiva, a estratégia comercial, por sua
vez, foi redesenhada para adaptar o mix de produtos à demanda e impulsionar ainda mais as exportações
– movimento que ganhou força com a conquista de novos mercados e criação de melhores canais de distribuição.
Dentro da sua estratégia de sustentabilidade do negócio, a Paranapanema vem ampliando substancialmente
a utilização de matéria-prima reciclável no processo produtivo, o que ajuda também na redução de custos.
Com a implementação dessa ação de economia circular, a Paranapanema recebe sucata de cobre dos clientes
e as transforma em novos produtos, reduzindo a necessidade de compra de matéria-prima, como o concentrado de cobre. Dessa forma, o ciclo de conversão de caixa é otimizado.
O aumento na utilização desse material passou de 4,4% em 2020 para 31,6% ao final de 2021, ajudando a
preservar o meio ambiente (veja mais na página 36) e reduzir a necessidade de capital de giro da Companhia.

Desempenho comercial
O atendimento aos clientes com excelência e a construção de uma relação de longo prazo fazem parte das premissas da Paranapanema. A Companhia se compromete
com a melhoria contínua de seus processos para manter a
qualidade e a confiabilidade de seus produtos. No encerramento de 2021, a carteira da Companhia contava com
1.515 clientes ativos, desde indústrias automobilísticas,
de tecnologia e eletroeletrônica até empresas do setor
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de construção civil, no Brasil e em 17 países: Alemanha,
Argentina, Bélgica, Bolívia, Chile, China, Colômbia, Coreia
do Sul, Costa Rica, Equador, Espanha, Estados Unidos da
América, Israel, Líbano, Paraguai, Uruguai e México.
A área comercial adota uma estratégia de vendas segmentada por negócio, com propostas de valor e objetivos
claros para cada marca.
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A utilização de matériaprima reciclável no processo
produtivo alcançou 31,6%
em 2021, reduzindo a
necessidade de capital de giro.
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Resultado
econômico-financeiro
GRI 103-1; 103-2
O ano de 2021 foi marcado, na Paranapanema, por controle, resiliência e transparência, refletidos nos esforços para manutenção
das operações, com ajustes do mix de produtos e de conquista
de novos mercados. Os avanços se somam a melhorias em processos e gestão do fluxo de caixa por meio da eficiência em custos e otimização do capital de giro e do estoque, além da negociação das dívidas com os principais credores.

A Paranapanema tem participação
relevante nas exportações brasileiras
de cobre. Em 2021, respondeu
por 100% das vendas ao exterior
de cátodos e por 59% do total de
fios e vergalhões comercializados
com outros países. Do total das
exportações do Brasil,
54% são da Paranapanema.
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Em maio de 2021, outro passo importante foi dado: a Companhia
assinou o MOU (Memorando de Entendimentos Não Vinculante
para a Renegociação de Dívidas), juntamente com seus principais credores financeiros, formalizando entendimentos com relação ao novo processo de renegociação das dívidas.
Em dezembro de 2021, após a renegociação da dívida, a Companhia apresentou um Índice de Liquidez Corrente de 0,96. Ao final
de 2020, este mesmo índice era de 0,47. A dívida da Companhia
é denominada em moeda estrangeira (dólar americano - US$) e
suscetível à variação do câmbio.

Gestão ambiental

Nossas Conexões. Nossa Gente

O Relatório

30

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021

Receita Líquida

31

Valor Adicionado
GRI 201-1

A redução do volume de vendas em 2021 não
impactou na receita do período, que fechou o
ano em R$ 4,71 bilhões, representando aumento
de 10% em relação à obtida em 2020. Esse fato
se deve, principalmente, pelas variações do preço do cobre no mercado internacional. A Receita
Líquida sofre o impacto negativo do Other Comprehensive Income - “OCI” (Ajuste de Avaliação
Patrimonial), que corresponde ao efeito não monetário da variação cambial de 2015 diferida por
conta de ajustes na contabilidade de hedge, que
impactou negativamente a Receita da Companhia em R$ 43,1 milhões no ano de 2021.
Em 2021, a receita de cobre primário (cátodo) foi
de R$ 1,489 bilhão – o que representou 32% sobre as receitas totais – proporcionando um giro
mais rápido dos estoques e contribuindo para a
melhoria do ciclo de conversão de caixa.
Em relação a redução de custos e despesas, mesmo com o cenário inflacionário de 2021, a Companhia manteve seus custos fixos e ociosidade
nos mesmos níveis do ano anterior.

Prejuízo Líquido
Em 2021, a empresa apresentou um Prejuízo
Líquido de R$ 801,1 milhões, fortemente impactado pelos efeitos da variação cambial sobre a
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dívida e outras posições de balanço em dólar,
depreciação e amortização e encargos financeiros, entre outros fatores. Porém, quando excluídos tais efeitos do resultado, tem-se um Prejuízo
Líquido Ajustado no período de R$ 78 milhões.
Nesse contexto, vale ressaltar que todas as vendas da Companhia usam a moeda norte-americana como referência na composição do preço.

Em 2021, a Receita para efeitos de geração de valor adicionado da Paranapanema
atingiu cerca R$ 6,1 milhões. A tabela a seguir demonstra como esse valor econômico foi distribuído. Outras informações podem ser acessadas nas Demonstrações Financeiras da Companhia.

Valor econômico distribuído – 2021
(em R$ milhares)

Despesas Operacionais
Ao final de 2021 as Despesas Operacionais foram
de R$ 321,4 milhões, 10% abaixo do registrado
no ano anterior. O valor é explicado principalmente pelo reconhecimento dos créditos da
exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS da controlada CDPC (Centro de Distribuição
de Produtos de Cobre), reversões de provisões
referentes ao fechamento do acordo com os credores e pela redução das Despesas com Vendas,
que foi 37% menor que 2020.

Custos operacionais

5.195.148

Salário e benefícios dos empregados

210.637

Pagamentos e provedores de capital

750.152

Pagamentos ao governo

5.314

Total

6.161.251

EBITDA
O EBITDA Ajustado fechou o ano de 2021 negativo em R$ 29,6 milhões. O resultado foi impactado
pelo mix dos produtos de cobre nas vendas e pela
redução da venda de coprodutos. O EBITDA Ajustado exclui os efeitos de LME e Dólar no estoque, OCI,
contingências e demais efeitos não recorrentes.
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Compromissos e práticas
GRI 102-11
Comprometida em reduzir o impacto das suas operações sobre o meio
ambiente, a Paranapanema segue investindo em monitoramento, equipamentos e processos para melhoria contínua das suas atividades. Suas
iniciativas são conectadas à matriz de impactos, mapeada a partir dos
riscos ambientais, que prevê ações preventivas ou corretivas, quando
necessárias. A Companhia conta com um Sistema de Gestão Ambiental
(SGA), certificado de acordo com a norma ISO 14001, alinhado às disposições legais e aos parâmetros exigidos pela legislação vigente, o que permite o acompanhamento constante das operações, desde o consumo de
matéria-prima até a destinação final de resíduos e coprodutos. Consumo
de energia e de água, destinação de efluentes e resíduos são alguns dos
indicadores verificados periodicamente em todas as etapas industriais
das três unidades da Companhia.

Princípios da
Sustentabilidade
Os princípios da sustentabilidade norteiam várias políticas e documentos
corporativos da Companhia. Revisada e aprovada pelo Conselho de Administração, a Política de Sustentabilidade guia a estratégia de negócios da
Paranapanema e busca minimizar os eventuais impactos decorrentes de suas
atividades, incluindo aspectos ambientais.

Ao longo de 2021, apesar dos desafios relacionados ao cenário pandêmico e à reestruturação financeira da Companhia, a Paranapanema continuou a executar os programas e
ações ambientais necessários, com destaque para a grande evolução do sistema de tratamento de efluentes na unidade da Bahia, a fim de cumprir integralmente os padrões
estabelecidos. Além de projetos especiais como esse, detalhado a partir da página 39,
todas as unidades da Companhia adotam boas práticas ambientais, como sistemas de
reutilização de água, coleta seletiva e economia circular, por meio da reinserção de resíduos em cadeias produtivas internas e externas à Companhia.
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Destinação sustentável

Ações que
fazem a diferença
Veja a seguir algumas iniciativas que a Companhia vem desenvolvendo com foco em conservação ambiental:

Unidade Dias d’Ávila (BA)

Unidades Serra (ES) e Santo André (SP)

• Ações e fortes investimentos na melhoria da qualidade do efluente inorgânico encaminhado para a Cetrel,
de forma a enquadrar totalmente nos critérios ambientais exigidos, tornando a Companhia referência na região;

• Captação de água pluvial e efluentes industriais, tratamento e utilização como água industrial;

• Reciclagem e reaproveitamento de resíduos;

• Revisão nos processos com aplicação de água de reuso
e instalação de dispositivos para redução do consumo de
água potável;

• Redução de perdas de concentrado de cobre por meio
de limpeza industrial;
• Programa de Educação Ambiental nas comunidades
de Leandrinho e Lamarão, próximas à fábrica (veja mais
na página 63);
• Realização de campanhas e treinamentos sobre sustentabilidade, para engajamento de colaboradores; e

• Parceria com Aquapolo para utilização de água de reuso
nos processos industriais;

• Uso de placas solar para aquecimento da água dos vestiários;
• Redução na geração de resíduos industriais;
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Em Santo André, desde 2019, o resíduo de fosso do
forno da fundição é vendido como óxido de cobre,
trazendo valorização para o rejeito e o retornando
para a cadeia produtiva.
No mesmo caminho, em 2020 a borra líquida proveniente do decantador (lama) passou a ser destinada
para coprocessamento como torta úmida da ETA (Estação de Tratamento de Água), graças a um processo de prensagem que provocou a redução de quase
30% no volume deste material, em 2015 a 2020 foram de 1.000 t/ano e em 2021 de 701 t/ano.
A revisão dos processos de recebimento de efluentes das áreas industriais, junto a melhorias nos equipamentos para aumentar a eficiência do sistema,
resultou na redução dos custos para descarte de resíduos, tratamento e recuperação de água industrial.

• Reciclagem, reutilização e valorização de resíduos;
• Monitoramento das emissões atmosféricas; e

• Realização de reuniões periódicas do Grupo Técnico de
Emissões Atmosféricas e grupo Técnico de Efluentes.

Ter o maior aproveitamento possível do cobre, em
todas as etapas nas fábricas, é um dos objetivos da
Paranapanema para redução de custo e, principalmente, diminuição de resíduos gerados.

• Campanhas educacionais de preservação e proteção do
meio ambiente.
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Após instalação de sistema secundário com circuito
fechado para refrigeração dos fornos XIAN, em 2020,
foi possível reduzir o consumo de água de reuso, resultando em uma economia de 12.700 m³/mês.
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Materiais
Entre 2019 e 2021, a Companhia direcionou esforços à otimização dos processos, ao reaproveitamento de materiais, à adequada exploração da matéria-prima e à ampliação
da reciclagem. Tais iniciativas foram fundamentais para enfrentar os desequilíbrios que
marcaram a cadeia de suprimentos no cenário pandêmico, bem como os impactos de
fenômenos climáticos na costa sul-americana, que atrasaram o recebimento de matérias-primas embarcadas na região, especialmente no Chile.
Nesse sentido, um dos eixos do ganho operacional foi a gestão inteligente do estoque,
nas três unidades. Em Santo André, mudanças de processos levaram a uma redução de
40% nos estoques demandados, mantendo a produção e entrega aos clientes – apoian-

do, também, a geração de caixa da Companhia. Entre as novas fontes de suprimento, destaque para a sucata de cobre, uma iniciativa de fomento à economia circular (veja mais
na página 36). Cerca de 45% do material utilizado na Unidade Santo André (SP) em 2021
teve origem na reciclagem de cobre. Na unidade baiana, o foco foi a diversificação da
origem da matéria-prima, com vistas à redução de custo e à seleção de matérias-primas
que permitissem operar com estoques mais baixos, de forma mais enxuta, minimizando
riscos de escassez decorrentes do atraso no transporte.
Considerando suas atividades industriais, a Paranapanema classifica os principais materiais utilizados em três grandes grupos, conforme apresenta a tabela a seguir.

Principais materiais utilizados*
Unidades Santo André (SP), Serra (ES) e Dias d’Ávila (BA)
(em toneladas)

Material

2019

2020

2021

Concentrado de cobre (cobre contido)

137.392,4

112.109,2

57.948,2

Material primário (cátodo, blister e outros metais)

49.637,4

5.169,6

23.387,8

Sucata (toll, compra, ânodo, lingote)

13.934,1

4.754,9

17.035,8

* Alterada a forma de apresentação do indicador, em virtude da nova classificação adotada.
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Reciclagem do cobre

Em 2021, cerca de 17% da matéria-prima utilizada pela Paranapanema teve origem no processo de reciclagem do cobre
– uma alternativa relevante tanto para a redução dos custos de produção quanto para o estímulo à economia circular,
agregando sustentabilidade às operações. O percentual de reciclagem foi crescendo gradualmente ao longo do ano,
triplicando entre o primeiro e o segundo semestre.
Assim, a Companhia acompanha uma tendência global: por conta do ciclo infinito do material e sua longa vida útil em
aplicação, a reciclagem tem sido um caminho recorrente para a obtenção de matérias-primas, reduzindo a extração mineral e os impactos decorrentes. A partir da reciclagem, que preserva todas as características e qualidades do cobre,
podem ser fabricados novos cabos elétricos, motores, computadores, instalações de encanamento, calefações, válvulas e
eletrodomésticos.
Na Paranapanema, a reciclagem de cobre é realizada desde 2015, nas unidades de São Paulo e Bahia. A Companhia é a
única no país a transformar a chamada “sucata de cobre” em cobre superpuro, por meio do processo de eletrólise – que,
na fábrica baiana, gera cátodos com alto grau de pureza de cobre, e em Santo André, produzimos ligas binárias de cobre
e zinco, além de ligas ternárias de cobre. Dessa forma, ao retornar ao processo produtivo, esse material ganha destinação
sustentável, transformando-se em produtos variados, com a mesma qualidade pelas quais as marcas da Companhia são
reconhecidas.

17 mil toneladas
de matérias-primas
recicladas foram
utilizadas em 2021.
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Água
GRI 103-1; 103-2; 303-1; 303-3; 303-5
Requisito fundamental de nosso sistema de
gestão ambiental, o controle do uso de água
tem como objetivo evitar desperdícios e reduzir a captação. Além do resfriamento dos
metais e da limpeza dos equipamentos, a
água é utilizada para a higienização de nossas instalações, bem como para consumo
de colaboradores e visitantes. Nos últimos
anos, a ampliação dos mecanismos de reuso, aliada a um contínuo trabalho de conscientização do público interno, contribuiu
para uma queda significativa no consumo
de água potável em nossas instalações.
Na Unidade Dias d’Ávila (BA), a água utilizada é de origem subterrânea, captada em poços artesianos, perfurados e operados pela
própria Companhia – todos devidamente
licenciados. Do total captado, parte é reutilizada em áreas como as de Fundição e de
Ácido Sulfúrico, bem como para a limpeza
industrial. Em 2021, houve a implantação
de novos projetos de reuso de água na unidade, com destaque para a utilização do
condensado de vapor no processo de eletrólise – o que resulta no reaproveitamento
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de água em atividades como a lavagem de
barramentos e chapas, bem como na limpeza da área industrial. Assim, no acumulado
do ano, o volume de água reutilizada representou 5,8% do total.
Já em Santo André (SP), cerca de 80% da
água total utilizada é reciclada, sendo proveniente do processo de captação e tratamento de água da chuva, retorno dos processos
industriais e retorno do efluente gerado na
própria unidade.
Cerca de 14% da água total utilizada é de
reuso, proveniente do Projeto Aquapolo,
que trata o esgoto dos imóveis conectados
à rede coletora da região do ABC paulista e
fornece água de reuso às empresas locais,
para aplicação em atividades que não demandem potabilidade.
Apenas 6% da água total utilizada é potável,
fornecida pela concessionária local e destinada ao consumo humano e a processos industriais que exigem potabilidade.
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Na fábrica de Serra (ES), algumas medidas foram
adotadas para economia de água na unidade.
Desde 2019 há temporizadores nos reservatórios de água dos vestiários, para evitar vazamentos nos chuveiros. No ano seguinte, as torneiras
foram programadas para fornecer 400 ml de
água por acionamento, o suficiente para a lavagem das mãos. Em 2021, os registros passaram a
ser fechados antecipadamente ao dia da limpeza
dos reservatórios, buscando consumir o máximo
da água armazenada e evitar o desperdício. Também foi instalado um sensor de nível na Torre de
Resfriamento para evitar vazamentos.

Volume total de água retirada, por fonte

Consumo de água consolidado*

(em ML)

(em ML)

151,8

3.966,3

184,1
668,6

3.599,4
2.769,6

446,7

109,1
486,0

3.145,8

Abastecimento público
2.968,6

Captação superficial
2.174,6

Águas subterrâneas

2019

2020

2021

* Considera o consumo das três unidades.
2019

2020

2021

Retirada de água, por unidade
(em ML)

Unidade Santo André (SP)

Unidade Serra (ES)

Unidade Dias d’Ávila (BA)

Material

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Captação superficial

668,6

446,7

486,0

0

0

0

0

0

0

Águas subterrâneas

0

0

0

0,7

1,1

0,6

3.145,1

2.967,5

2.171,2

Abastecimento público

149,7

181,4

106,5

2,2

2,7

2,6

0

0

0

Total

818,3

628,2

592,5

2,9

3,8

3,2

3.145,1

2.967,5

2.171,2
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Efluentes
GRI 303-2; 303-4
A gestão de efluentes difere conforme as características de cada uma de nossas unidades.
Foco de grande investimento entre 2019 e 2021, a Unidade Dias d’Ávila (BA) registrou uma
expressiva evolução no tratamento de efluentes, tornando-se referência no tema para o Polo
Industrial de Camaçari. A partir do amplo diálogo com o órgão ambiental e a Cetrel, empresa

que presta serviços ambientais ao Polo, a Companhia investiu na modernização da infraestrutura para tratamento de efluentes, com a melhoria de equipamentos e processos. O infográfico a seguir apresenta os principais marcos dessa iniciativa, que tornou a Paranapanema
uma das referências no tema na região:

Melhoria do tratamento de efluentes – Unidade Dias d´Ávila

2019

2020

2021

• Implantação de Controle Automatizado de
Dosagem de Soda no PV´s (Poços de Visita);

• Avanço das melhorias na UTE, garantindo
maior confiabilidade dos equipamentos e
melhoria na qualidade do efluente tratado.
Como consequência, ampliou-se a capacidade de reaproveitamento;

• Investimento ostensivo na UTE, aumentando a capacidade de tratamento, resultando
na melhoria da qualidade do efluente tratado;

• Modernização da Bacia de Amortecimento;
• Aumento de disponibilidade da Unidade
de Tratamento de Efluente (UTE);
• Recuperação estrutural do tanque de
armazenamento do efluente oriundo da
Unidade de Ácido Sulfúrico (UAS); e
• Implantação de um sistema de decantação
provisório para substituição temporária da
bacia.

• Início do Projeto de Construção de tanques de sedimentação para contribuir com
a redução de sólidos no efluente oriundos
do carreamento de águas pluviais; e
• Reintegração do Tanque de Neutralização
da UTE ao processo de tratamento da UTE,
garantindo tratamento mais eficaz aos
metais.

• Realização de projetos internos com foco na reutilização de água pelas áreas, com
destaque para:
Reutilização de água de resfriamento da fundição para preparo de solução de leite de
cal, utilizada no tratamento de efluentes;
Reutilização de condensado, substituindo o uso de água desmineralizada no processo da eletrólise;
Reutilização de água industrial do dumper da caldeira no sistema de resfriamento
jacket do forno flash;
Continuidade do projeto de construção de tanques de sedimentação para contribuir
com a redução de sólidos no efluente oriundos do carreamento de águas pluviais.
Recuperação de pisos, canaletas, diques e drenagem pluvial da Unidade de Ácido
Sulfúrico e da Eletrólise; e
Reparos emergenciais do sistema de água pluvial.
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Energia

Efluentes

GRI 103-1; 103-2; 302-1

Em Santo André (SP), a fábrica adota circuito fechado de
água, de modo que todo o efluente industrial e efluente de
esgoto, são encaminhados para Estação de Tratamento de
Efluentes (ETE) e Estação de Tratamento de Água (ETA), onde
é tratado e retorna para os setores produtivos. Assim, em
2021, 98% da água utilizada nessa unidade foi reutilizada.
A captação de água pluvial é realizada em um reservatório
central, de onde a água segue para a ETA, para tratamento
e reposição.
Na fábrica de Serra (ES), a água tratada é descartada na rede
de esgoto da concessionária local (Cesan) após confirmado
o atendimento aos padrões estabelecidos na Anuência de
Lançamento.

Priorizar fontes renováveis e racionalizar o consumo são
objetivos contínuos da gestão de energia desenvolvida
pela Paranapanema, o que demanda iniciativas para ampliar a eficiência de equipamentos e processos, bem como
para conscientização de colaboradores para combate ao
desperdício. Em 2021, o consumo de energia alcançou
1,05 milhão de giga joules, uma redução de 20,7% ao verificado no ano anterior – dentre outros fatores, decorrente
dos efeitos da pandemia sobre a operação, que incluíram
interrupções ou reduções nos níveis de produção. Na uni-

Descarte total de água – Unidade Dias D´Ávila
(em ML)

2.401,1

2.629,6

1.628,6*

2019

2020

(em GJ)

2019

2020

2021

82,4

76,2

69,4

GLP

6.464,2

5.502,6

5.860,9

Diesel

27.598,9

17.180,8

13.041,4

GN

74.320,3

63.304,6

77.442,4

Energia elétrica

1.496.933,9

1.241.530,5

956.128,8

Total

1.605.399,8

1.327.594,7

1.052.515,9

Gasolina

1.052.543,0

2021

Consumo total de energia, por fonte

(em GJ)

1.327.594,7

2020

Nas três unidades, operações caça de vazamentos, substituição de lâmpadas convencionais por LED, instalação
de sensores de presença nas áreas administrativas e nos
banheiros são algumas das medidas adotadas pela Companhia para ganhar eficiência energética.

Consumo total de energia

1.605.399,8

2019

dade da Bahia, por exemplo, houve uma redução de 41%
no consumo de eletricidade em razão da menor produção
de cobre – decorrente das diversas paradas programadas
registradas no ano.

2021

* Redução decorrente da queda de produção no ano.
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Consumo de energia direta – Fontes não renováveis
(em GJ)

Unidade Santo André (SP)
Combustível

Unidade Serra (ES)

Unidade Dias d’Ávila (BA)

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

1.491,0

710,0

994,0

7,1

4,3

4,3

26.100,8

16.466,5

12.043,1

82,4

76,2

69,4

-

-

-

-

-

-

GLP (Kg)

6.365,2

5.409,2

5.764,5

92,7

87,0

88,0

6,4

6,4

8,5

Outro* GN (M³)

73.451,0

62.303,6

76.544,2

869,3

1.001,0

898,2

-

-

-

1.213.052,9

990.163,9

704.979,9

Diesel (L)
Gasolina (L)

‘
Energia elétrica

Apresentação
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240.420,2

240.052,7
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Resíduos sólidos
GRI 103-1; 103-2; 306-3; 306-4; 306-5

A Companhia tem como prática o reaproveitamento de
materiais, seja para serem novamente inseridos em outros processos produtivos – internos ou externos à Companhia – ou fazendo o descarte apropriado, de forma a
preservar o meio ambiente. Campanhas para conscientizar os colaboradores, treinamentos e ações de engajamento sobre a necessidade de reduzir, reutilizar e reciclar
materiais de origem industrial e administrativa são constantes e já fazem parte do dia a dia. Planos para gerenciamento de resíduos e coleta seletiva são aplicados nas
três unidades.
Entre 2019 e 2021, em meio à reestruturação financeira,
a Paranapanema intensificou a busca pelo reaproveitamento de resíduos, que também podem ter valor comercial. Um exemplo disso foi a redução de 60% — em
relação a 2018 — na geração de resíduo do lodo da ETE
da Unidade Santo André (SP), antes destinado como borra líquida proveniente do decantador, que passou a ser
prensado e destinado como torta úmida da ETA. A média
de retirada anual entre 2015 e 2018 foi de 1.000 t/ano e
em 2021 de 701 t/ano.

Apresentação
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Na unidade da Bahia, há a geração de subprodutos com
valor agregado a partir dos resíduos do processo produtivo. Desde 2020, os resíduos de madeira, por exemplo,
não são mais destinados para aterro – seguem para a indústria de cerâmica, com a finalidade de aproveitamento
energético. Já na fábrica de Serra (ES), em 2021 foi realizada a venda das cinzas do Sistema de Exaustão, dando uma destinação mais sustentável ao material, assim
como ao resíduo da areia de fundição, que sai da unidade capixaba para utilização nos fornos flash da fábrica de
Dias d´Ávila (BA) – entre 2019 e 2020, cerca de 380 toneladas desse resíduo tiveram esse destino.
Ao todo, a Paranapanema descartou, em 2021, 87,8 mil
toneladas de resíduos, somadas as três unidades. Desse
total, 84,6 mil toneladas eram classificados como não perigosos e 3,2 mil toneladas como perigosos.

Governança corporativa

Volume total de resíduos
(em t)

103.503,5
91.478,0

2.227,1

2019

Gestão ambiental
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Destinação de resíduos
(em t)

Unidade Dias d’Ávila (BA)

Unidade Santo André (SP)

2019

2020

2021

Resíduos perigosos

2019

2020

2021

Incineração (sem recuperação)

0,1

0,1

0,04

Preparação para reutilização

40,2

24,5

54,4

Aterro

95,7

27,1

142,5

Reciclagem

132,6

69,5

204,2

Refino

22,5

22,7

31,6

Incineração (sem recuperação de energia)

0,1

0,1

0,2

Total

118,3

49,9

174,14

Aterro

42,1

0,0

0,0

Coprocessamento

607,0

464,1

1.225,2

Tratamento físico-químico

1.073,2

644,3

1.444,3

1.895,2

1.202,5

2.928,3

Resíduos perigosos

Resíduos não perigosos
Reciclagem
Incineração (com recuperação de energia)
Aterro
Aterro (dentro da organização)*
Total

4.307,2

4.316,2

2.287,4

-

131,2

72,4

Total

555,2

496,6

366,2

Resíduos não perigosos

97.117,0

85.629,0

80.771,0

Reciclagem

722,3

444,1

599,9

101.979,4

90.573,0

83.497,0

Aterro

607,9

326,0

340,0

Tratamento físico-químico

57,1

58,8

65,2

1.387,3

828,9

1.005,1

* A partir de 2019 a Companhia passou a contabilizar a lama de gesso como resíduo do seu
processo produtivo.

Total

Unidade Serra (ES)
Resíduos perigosos

2019

2020

2021

Reciclagem

206,3

105,7

89,1

Aterro

7,3

9,6

18,4

Total

213,6

115,3

107,5

Reciclagem

106,0

45,2

86,0

Aterro

30,8

30,9

44,2

Total

136,8

76,1

130,2

Resíduos não perigosos
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Emissões
Visando uma melhor qualidade do ar, a Paranapanema realiza controles
nos processos produtivos e investe em projetos e planos de ação para reduzir a poluição atmosférica. A Companhia evita utilizar, em suas atividades, substâncias destruidoras da camada de ozônio, como CFCs, halons
e brometo de metilo. As rotinas para controle de emissões atmosféricas
compreendem correção imediata de vazamentos, testes de pressurização e isolamento dos equipamentos para evitar corrosão.

Ao contrário de siderúrgicas, refinarias e produtoras de alumínio e cimento, a Paranapanema atua em um segmento industrial que não utiliza
matéria-prima altamente impactante em emissões de Gases de Efeito
Estufa (GEE) – ainda assim, a Companhia pretende voltar a realizar Inventário de Emissões de GEE completos nos próximos anos.

Na unidade de São Paulo, são monitoradas, com base em parâmetros legais, as emissões de material particulado (MP), metais (Pb, Cr, Cu, Sn), óxidos de nitrogênio (NOx) e compostos orgânicos voláteis medidos como
hidrocarbonetos não metano (HCNM). Em 2021, todas as medições, realizadas por uma empresa contratada especializada, atestaram a conformidade com os parâmetros estabelecidos na legislação. O mesmo ocorreu
na fábrica de Serra (ES), onde foram mensurados, por amostragem, Material Particulado (MP), Óxidos de Enxofre (SOx) e Metal (Pb).
Na Bahia, em atendimento a Licença de Operação da Unidade, o parâmetro Dióxido de Enxofre (SO2) é monitorado pelos analisadores internos da Paranapanema e pelas estações de qualidade do ar CETREL nas
comunidades de Lamarão e Leandrinho, e entre os anos 2019 a 2021 os
resultados apresentaram valores abaixo dos limites legais estabelecidos
pela Legislação CONAMA 491/2018. Nesse mesmo período, houve redução de 81% do índice de reclamações da Comunidade relacionados ao
tema emissões atmosféricas, consequência do controle operacional e
as manutenções realizadas no sistema de gases, auxiliam na redução de
emissões fugitivas.
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Colaboradores
GRI 103-1; 103-2; 401-1

Para a Paranapanema, os colaboradores são os protagonistas da Companhia. Em
2021, em um cenário de adversidades financeiras e pandemia, não foi diferente.
Criar oportunidades para ouvi-los, reconhecer a contribuição de cada um aos negócios e, principalmente, zelar pela segurança e saúde da equipe foram prioridades em nossas ações.
Assim, mantivemos a constante busca pela melhoria do ambiente e instalações
de trabalho e o aprimoramento das práticas de Recursos Humanos, o que inclui
atração e seleção, remuneração e benefícios, capacitação e desenvolvimento
profissional, além de transparência e proximidade na comunicação com o público interno.

Número total de colaboradores
2.058

2019

1.859

2020

1.700

2021

Colaboradores, por faixa etária

Em 2021 desenvolvemos um
intenso processo de otimização
da estrutura organizacional,
que incluiu a readequação
das equipes e a valorização de
nossos profissionais.
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(em 31/12/21)

Faixa etária

Homens

Mulheres

Até 30 anos*

192

28

1.143

115

214

8

Entre 30 e 50 anos
Mais de 50 anos

* Não inclui 41 aprendizes contratados por regime CLT.
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Embora o planejamento desenhado para os últimos anos tivesse uma série de ações previstas, como atração e retenção de talentos, planos de sucessão e desenvolvimento de
lideranças, as condições impostas pela Covid-19 exigiram rápida correção de rota pela
Companhia.

Percentual de colaboradores
em 2021, por região

Ao final de 2021, 1.7001 pessoas faziam parte do quadro de colaboradores efetivos da
Paranapanema, número 6,34% inferior ao registrado em 2020. Tal redução se deu, especialmente, a partir da otimização da estrutura organizacional, que exigiu readequação
de áreas e processos, de modo a tornar mais enxuta a composição dos times e, como
forma de reconhecimento, promover a ascensão de diversos profissionais a posições de
liderança.

Sudeste
47%

Nordeste
53%

Número de colaboradores em 2021,
por categoria funcional
Homens

Mulheres

Total

Conselho/Diretoria

10

2

12

Gerente/Chefe

40

9

49

Supervisor/Coordenador

73

7

80

Administrativo

110

92

202

1.316

41

1.357

Categoria funcional

Operacional
1 Esse número corresponde aos contratados pelo regime CLT – somam-se a esse número 41 aprendizes.
Além disso, a Companhia tinha 29 aprendizes contratados por meio de instituições parceiras, totalizando
70 jovens em desenvolvimento profissional na Paranapanema. Apenas um colaborador trabalhava em
período parcial no ano, com carga de 20 horas semanais.
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Foram admitidas, ao longo do ano, 251 pessoas, enquanto 394 foram demitidas.
Com isso, a taxa de rotatividade de 2021 ficou em 18,25%.

Admissões e demissões,
por gênero e faixa etária – 2021

Número de admissões
e demissões
430

394

376
272
207

Admissões e demissões,
por região – 2021

251

Faixa etária

Homens

Mulheres

Até 30 anos

84 69

44 45

100 192

18 27

5 60

- 1

Entre 30 e 50 anos
Mais de 50 anos

Sudeste
145

Nordeste
118

Sudeste
133
Nordeste
249

2019

2020

Admissões

2021

Admissões

Demissões

Demissões

Rotatividade, por gênero* – 2021

Turnover voluntário*
(%)

2,5

2019

Demissões
Admissões

Rotatividade, por faixa etária* – 2021

2,9
1,5

2020

2021

Homens

Mulheres

Total

Até 29 anos

Entre 30 e 50 anos

Mais de 50 anos

16,15%

35,90%

18,25%

43,68%

12,96%

17,37%

*As taxas de rotatividade são calculadas com a fórmula: (admitidos+demitidos)/2/total de colaboradores da categoria analisada.

*TO Voluntário = Demissões voluntárias / HC.
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Capacitação

Horas de treinamento,
por categoria funcional 2021

GRI 103-1; 103-2; 404-1

Apresentação

As restrições impostas pela Pandemia fizeram com que a Paranapanema se reinventasse em diversos aspectos, inclusive pela adoção de plataformas de aprendizagem de acordo com o cenário. Os treinamentos, até então realizados de forma
presencial, foram adaptados para o formato virtual em todas as unidades da Companhia.

Categoria funcional

A grade de capacitação foi construída de forma conjunta pelas áreas de Gestão de
Pessoas, Qualidade e Segurança do Trabalho, além de Meio Ambiente. Em 2021, o
total foi de 33,8 mil de horas dedicadas a treinamentos, 13% superior ao realizado
em 2020, com investimento de R$ 416 mil. Esses programas de capacitação também abrangem os obrigatórios por legislação – como os que tratam de trabalho
em altura, espaços confinados e brigada de emergência. Os treinamentos online
das Normas Regulamentadoras (NR), formato de educação à distância (EAD), tiveram 98% de aderência dos colaboradores.

Operacional

Perfil corporativo

Governança corporativa

Operações e desempenho

Homens

Mulheres

Total

Gerente/Gestor

1.162

210

1.372

Supervisor/Coordenador

1.429

2

1.431

763

669

1.432

28.512

626

29.138

Estagiário

42

169

211

Aprendiz

93

143

236

32.001

1.819

33.820

Administrativo

Total

Gestão ambiental
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Além dos treinamentos técnicos, a Paranapanema
realizou, por meio de parcerias, 48 webinars (chamados internamente de #WebTalks) entre 2020 e
2021. Os temas eram escolhidos conforme demanda e oportunidade, desde esclarecimentos básicos
sobre a Covid-19, saúde mental e cuidados básicos, até educação financeira, inovação, pensamento sistêmico e métodos ágeis. Entre 2020 e 2021,
foram 5.040 horas de webinars disponibilizadas,
com participação média de 70 colaboradores por
evento.
Na Unidade Santo André (SP), os cursos foram intensificados em 2020 para os colaboradores que
tiveram a suspensão temporária do contrato de
trabalho (lay off). O programa tinha como objeti-
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vo mantê-los capacitados para a volta ao trabalho
ou para novas oportunidades. Para a execução das
atividades, foram abertas duas turmas, com o total
de 132 participantes – 16 deles deram continuidade aos estudos, mesmo após finalizado o período
do programa – e 648,5 horas de capacitação.
Em outra frente, foi intensificado o desenvolvimento de lideranças como porta-vozes da Companhia junto aos colaboradores. Conversas online
com a Diretoria Executiva para atualizar informações da Companhia, além de treinamentos específicos, fortaleceram a comunicação transparente.
Em São Paulo aconteceu o Espiral da Liderança e,
na unidade da Bahia, a Jornada da Liderança (veja
mais no box ao lado).
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Jornada da Liderança
Com o objetivo fortalecer a cultura corporativa e os profissionais
dedicados à gestão de equipes, foi realizado um treinamento focado em desenvolver habilidades e competências das lideranças,
na Unidade Dias d’Ávila (BA). Foram 64 horas de atividades oferecidas por meio de encontros online e presenciais, com conteúdo
criado internamente pela equipe de Gestão de Pessoas e de Operação. Participaram todos os gestores e gerentes do industrial
e alguns gestores de outras áreas – ao todo foram 29 pessoas.
Alguns dos temas trabalhados foram: Comunicação e feedback,
Como atrair e reter pessoas e Gestão Ágil.
O treinamento tinha como base a reflexão sobre situações da
própria empresa, como gestão financeira, e tudo com ferramentas práticas para utilizar no dia a dia. Dado o sucesso da iniciativa
na Bahia, em 2022 o projeto deve ser expandido em nossas outras unidades.
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Respeito e equidade são
premissas da gestão de
pessoas na Paranapanema,
fortalecendo a inclusão.

Diversidade
GRI 103-1; 103-2; 405-1

Uma boa ideia
Estimular o protagonismo e a criatividade sempre foi uma premissa da Paranapanema. Com o objetivo de reconhecer e promover as ideias dos colaboradores, a empresa desenvolveu o
Programa Pró-Ideia. Focada em inovação, a iniciativa já rendeu
frutos e a implantação de bons projetos na Companhia. Para
2022, a empresa aperfeiçoará o sistema para cadastrar as ideias
e, a partir dos projetos escolhidos, o autor da ideia será o líder na
implementação da sua proposta.

O compromisso com a não discriminação está na base dos processos de gestão de pessoas
da Paranapanema. A política e as rotinas de Gestão de Talentos abrangem os processos de atração
e seleção de profissionais com respeito e equidade, independentemente de gênero, orientação sexual, etnia, idade, religião ou opinião política dos profissionais. A mesma conduta é esperada dos
colaboradores ao desenvolverem suas atribuições, conforme prevê o Código de Ética e a Política de
Sustentabilidade da Companhia.
Para fazer com que a Paranapanema tenha ambientes de trabalho cada vez mais diversos e inclusivos, seguimos desenvolvendo o Projeto LIGA – nome que faz referência às ligas do cobre, união entre
diferentes metais para um resultado em comum, e que se aplica também para a integração dos colaboradores. Em 2021, no âmbito do Programa, trabalhamos fortemente a inclusão de Pessoas com
Deficiência (PCD) – veja box na página a seguir.
No âmbito das melhores práticas, a Paranapanema busca um equilíbrio cada vez maior entre profissionais homens e mulheres nas unidades da Companhia. A força feminina representa 10,1% do total
de colaboradores – 9% dos cargos administrativos e operacionais. Nos postos de gestão, comandam
duas das seis diretorias e 12% das gerências e coordenação.
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Inclusão efetiva
Nos últimos anos, a Companhia vem trabalhando fortemente em ações com foco na inclusão efetiva de pessoas com deficiência (PCDs). Na unidade de Santo André (SP) foi realizado
um projeto estruturado para não apenas para promover a contratação de PCDs, mas também para incluí-las e desenvolvê-las. Entre as principais etapas do projeto, destacam-se:
• Mapeamento: A Companhia buscou apoio do SENAI Itú, referência nacional em mapeamento em postos de trabalho para PCDs, para um diagnóstico das áreas industriais,
administrativas, comuns e externas da Paranapanema, a fim de entender as condições
físicas e sugerir adequações para inclusão. Esse foi um importante passo para garantir a
segurança de todos os colaboradores, dados os riscos inerentes ao processo produtivo do
setor metalúrgico;
• Conscientização: Promovemos encontros especiais, com peças teatrais sobre diversidade, ilustrando como as pessoas com deficiência podem ser incluídas nas empresas. Cerca
de 450 colaboradores participaram da atividade, a qual enfatizou que pessoas com deficiência apresentam diferentes características, mas total capacidade de integrar o mercado
de trabalho. Além disso, no âmbito do Programa LIGA, foram realizadas comunicações periódicas sobre a diversidade, com o incentivo à inclusão de diferentes etnias, orientações
sexuais, gêneros, idades e religiões;
• Contratação: Com base nos estudos realizados com o apoio do SENAI, a Companhia trabalhou intensamente na contratação de pessoas com deficiência – no final de 2021 eram
54 pessoas no total.

Programa para gestantes e famílias
Em 2021, a Paranapanema iniciou o Programa Cuidado de Mãe PMA para acompanhar a gestação das colaboradoras e as esposas dos funcionários, desde o
início até o primeiro ano do bebê. O Programa abrange um acompanhamento
complementar ao pré-natal, realizado junto ao ginecologista obstetra, reembolsos dos valores de coparticipação de consultas e exames relacionados à gestação,
cursos, informações e consultorias para os pais, entre outros benefícios. Ao longo dos quase dois anos de participação, a família é acompanhada por médicos
especialistas, podendo esclarecer dúvidas e aprender dicas úteis para o dia a dia
dessa nova fase.
Para reforçar o compromisso da Companhia com a diversidade, o Programa também se aplica para casais homoafetivos e pais adotivos.
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Remuneração e benefícios
GRI 102-41

Os salários e benefícios respeitam aspectos como complexidade
da atividade, nível de especialização e responsabilidades do colaborador e são compatíveis em relação às práticas de mercado,
de acordo com as categorias funcionais e regiões de contratação.
Na Paranapanema, nossa Política de Remuneração busca assegurar competitividade e a capacidade da Companhia em atrair,
reter e desenvolver talentos.
Os contratados em regime CLT são incluídos no Programa de
Participação nos Lucros e Resultados (PLR), e os executivos, no
Programa de Remuneração Variável (PRV). De forma coerente
com o compromisso de garantir equidade entre os profissionais,
homens e mulheres que exercem funções semelhantes são remunerados com o mesmo salário-base.
O conjunto de benefícios oferecidos aos colaboradores da Companhia está alinhado ao princípio da gestão do cuidado integrado
da saúde dos colaboradores e de seus familiares. Com esse valor,
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busca-se garantir a qualidade de vida e a longevidade dos colaboradores atendendo ao tripé que, na visão da Paranapanema,
compreende três aspectos da saúde: físico, psicológico e social.
A partir de acordos celebrados com os sindicatos representantes
da categoria, ou com os próprios colaboradores, outros benefícios podem ser aplicados de forma específica em cada região,
atendendo às particularidades locais. A liberdade de associação
e de negociação coletiva, prevista na legislação, é garantida aos
profissionais. A Paranapanema acredita que a manutenção de
canais de comunicação com os sindicatos que representam os
colaboradores proporciona uma parceria construtiva, transparente, responsável e eficaz. Ao final de 2021, 100% dos funcionários estavam cobertos por convenções ou acordos de negociação
coletiva. Esses documentos, além de cláusulas econômicas e sociais, podem abordar pontualmente assuntos referentes à saúde
e segurança, temas que são tratados, pela Companhia, de acordo
com Normas Regulamentadoras e leis referentes a essas matérias.
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Saúde e Segurança
GRI 103-1; 103-2; 403-1; 403-3; 403-6; 403-8; 403-9

Com foco na saúde física e mental dos colaboradores, por meio
de uma abordagem preventiva, a Paranapanema presta atendimento assistencial a seus profissionais. No Serviço de Saúde da
Companhia, além do acesso à equipe de Medicina do Trabalho,
para consultas gratuitas, é oferecida realização de exames laboratoriais, por meio da parceria com o Laboratório Sabin. Na Unidade Santo André (SP) há também atendimento cardiológico,
com a realização de eletrocardiograma.
As iniciativas somam-se a outro benefício da empresa: os consultórios odontológicos. Localizados dentro das unidades de
Dias d’Ávila (BA) e de Santo André (SP), são oferecidas consultas
preventivas, de emergências e demais tratamentos dentários. Na
unidade paulista, todos os colaboradores passaram por avaliação de saúde bucal, em um processo que deve ser concluído ao
final de 2022.
Mesmo com a pandemia, as ações de saúde ocupacional, com
foco preventivo, foram continuadas. Em Serra (ES) e Santo André
(SP), houve parada somente no período de suspensão dos exames, conforme determinação do Ministério do Trabalho. Todas as
ações de acompanhamento dos afastados, retorno ao trabalho,
busca ativa e monitoramento de gestantes foram realizadas subsequentemente. Na fábrica de Dias d’Ávila (BA), houve uma pausa nos exames periódicos, mas, ao final de 2021, cerca de 85%
haviam sido feitos.
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Adicionalmente a essas atividades, outras são desenvolvidas para a promoção e, principalmente, prevenção da saúde
entre os colaboradores:
• Programa de Ergonomia – Visando diminuir as doenças ocupacionais, a Unidade
Santo André (SP) realizou um mapeamento
dos postos de trabalho, a fim de avaliar os riscos aos trabalhadores. Foi criado um Comitê de Ergonomia por áreas, estabelecendo as melhorias, com verbas para cada
setor aplicar nas ações necessárias, apontadas pelos
laudos. Com isso, houve redução no índice de doenças
ocupacionais nos últimos três anos na fábrica.
• Programa de Fisioterapia – Há um espaço de reabilitação para colaboradores
dentro do próprio ambulatório da fábrica
paulista, oferecido em parceria com o Sesi (Serviço Social da Indústria) de Santo André. Em 2021, ocorreram
491 atendimentos. Na unidade há ainda um programa
de reforço muscular, com professor de educação física. O
trabalho é preventivo e focado nas pessoas que exercem
cargos que necessitam de força física. Em Dias d’Ávila, há
uma estrutura de fisioterapia semelhante.
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• Programa de Conservação Auditiva – Voltado para a gestão de audição, com acompanhamento e prevenção. Prevê melhorias em áreas
com maior ruído na fábrica de Santo André (SP). São realizadas avaliações da fonoaudióloga, instrução sobre uso
correto de EPIs, além de testes para verificar o melhor
modelo para cada colaborador.
• Vacinação contra a gripe – Imunização e
proteção contra os quatro subtipos do vírus
influenza que mais circulam no inverno, com
a aplicação de doses de vacinas nos colaboradores das
três unidades.
• Setembro Amarelo, Outubro Rosa e
Novembro Azul – Os cânceres de mama e de
próstata são alvos de duas campanhas, realizadas simultaneamente em todas as unidades, todos os
anos. Na Paranapanema, além do tema principal, conscientizamos os colaboradores sobre a saúde do homem
e da mulher de forma ampla. Essa também é a linha de
cuidados com a saúde mental, em busca da prevenção
ao suicídio.
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Combate à Covid-19

Iniciativas internas:

Desde o início da pandemia causada pelo novo Coronavírus, a
Companhia teve como prioridade zelar pela segurança dos profissionais que atuam em suas unidades. Seguindo as recomendações das autoridades brasileiras, foi desenvolvido um programa amplo de combate à propagação da Covid-19.

• Criação da Comissão de Gestão para Covid-19,
para monitoramento diário do cenário interno e
externo e definição de ações.

• Aferição de temperatura na entrada da empresa.

• Distribuição de álcool em gel.

• Antecipação da vacinação contra a Influenza.

• Orientações por meio de folhetos, comunicados,
intranet, banners.

• Intensificação da higienização dos fretados, dos
equipamentos e nas áreas comuns (veja foto na
página a seguir).

Uma das primeiras ações nesse sentido foi a adoção do home
office para boa parte dos colaboradores, que desempenham atividades possíveis de serem feitas à distância. Além disso, houve
a intensificação da divulgação de informativos e orientações sobre as ações que a Companhia estava tomando e dicas de como
tentar evitar a propagação do vírus.
A seguir, a lista com as principais ações:

• Orientações e informações via WhatsApp.
• Desenvolvimento de #WebTalks com gestores e
médicos do trabalho, para profissionais que atuavam nas fábricas e também em home office.
• Definição de Protocolo Corporativo para padronizar o atendimento das áreas de saúde em casos
suspeitos.
• Cancelamento de viagens de trabalho e de visitas.

Assegurar a saúde integral
dos colaboradores foi
preocupação contínua
da Paranapanema no
enfrentamento à pandemia.

• Isolamento das áreas comuns.

• Reforço dos equipamentos de prevenção individuais.
• Afastamento ou colocação em home office de
pessoas com mais de 60 anos ou de grupo de risco.
• Cancelamento de eventos e treinamentos presenciais, com exceção dos obrigatórios.
• Adaptações para colocar o máximo de pessoas
em home office, conforme possibilidade da função.

• Desenvolvimento e instalação de cabine de desinfecção na unidade de SP.
• Suspensão de contratos de trabalho nas unidades de SP e ES.
• Realização de testes de Covid-19 em todos os
profissionais em regime presencial (veja foto na
página a seguir).
• Teleatendimento realizado pelos médicos do trabalho, em todas as unidades da Companhia.
• Diálogos Diários de Segurança (DDS) sobre medidas preventivas, cuidados e saúde mental, entre
outros temas.
• Realização de teste Covid-19 nos exames admissionais.
• Atendimentos sociais e psicológicos individualizados.

• Adaptações no refeitório e escalonamento de
horários para evitar aglomerações.
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Iniciativas externas:
Nossos principais clientes com atividades em instalações hospitalares são:
• Hidráulica Potenza.

• Hospital Pacaembu.

Ações voluntárias:

• Hospital Anchieta São Bernardo do Campo.

• Doação de um respirador em ação coordenada pelo
COFIC/FIEB com empresas do Polo para hospitais de
Salvador (BA).

• Hospital Ginásio do Ibirapuera.

• White Martins Ind. Gases LTDA.
Atendimento de hospitais com produção de tubos ELUMA:

• Hospital Santa Casa Araraquara.
• Hospital Novo Hamburgo.

• Entrega de mais de 4 mil máscaras reutilizáveis para
funcionários / terceiros e seus familiares.

• Hospital Betim.

• Hospital da Clínicas - SP.
• Hospital do Mato Grosso do Sul.

Hospital Casa Branca.
• Hospital do Câncer em Campo Grande (adequação ao Corona).

• Hospital na Bahia.
• Hospital Pacajus e Parauapebas no Ceará.
• Fundação Fio Cruz.

• Doação de 300 máscaras PFF2 para Secretaria de
Saúde de Dias d’Ávila (BA).

• Ação de arrecadação de alimentos e produtos de
limpeza por colaboradores, que foram doados para
comunidades próximas à fábrica de Dias d’Ávila (BA).
• Doação de um total de 1.200 cestas básicas para
comunidades próximas à fábrica de Dias d’Ávila (BA).

• Hospital do Idoso em Recife.
• Hospital Prevent Senior Morumbi – SP.

• Hospital de Manaus.
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Prevenção

Cultura de segurança
Como resultado dos esforços da Companhia para
assegurar a integridade física e mental dos colaboradores, o ano de 2021 trouxe marcos importantes em Saúde e Segurança, com a redução do
número dos acidentes e a gravidade – a melhor
taxa dos últimos anos, com recorde de 128 dias
sem acidentes com afastamento na Unidade Santo André (SP). A Companhia atribui este resultado
a um trabalho ao longo dos anos de investimentos
em equipamentos, infraestrutura, treinamentos e,
principalmente, reforço na cultura de segurança.
A Companhia possui uma matriz de avaliação de
perigos, com base em amplo levantamento das
rotinas adotadas nas três fábricas e da exposição a
riscos, realizada desde 2018. No documento estão
detalhadas as prioridades das ações em segurança. São feitas avaliações técnicas das medidas de
controle e a priorização dos níveis de risco levam
em conta as padronizações, com base nas Normas
Regulamentadoras (NRs).
A preocupação com o tema permeia todas as lideranças, desde a alta gestão, e se desdobra no
monitoramento contínuo de indicadores relacionados. A prevenção é tema recorrente nos Diálogos Diários de Segurança (DDS), que, presentes e
consolidados nas rotinas operacionais, tratam per-
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manentemente de assuntos voltados à segurança
e saúde dos trabalhadores e à proteção ao meio
ambiente. Inspeções de segurança nos setores da
Companhia, além de treinamentos específicos e
registro de incidentes e desvios ajudam a prevenir
acidentes.
Todas as três fábricas possuem CIPAs (Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes) constituídas,
com representação de 100% dos colaboradores,
de todos os níveis hierárquicos. Elas são essenciais
para a disseminação da cultura de segurança, junto com as lideranças, e realizam também a análise
de registros de desvios, incidentes e acidentes, a
fim de direcionar ações corretivas e preventivas.
Vale ressaltar que, todas as ações em segurança
são voltadas não só para os colaboradores, mas
também aos terceiros. Na fábrica da Bahia, por
exemplo, são realizadas auditorias periódicas nas
empresas contratadas, a fim de aferir condições
de segurança e acompanhar continuamente indicadores de desempenho em saúde ocupacional e
segurança do trabalho (SST). Além disso, quando
necessário, os gestores dessas empresas são convocados para reuniões com a equipe de SST da
Companhia, em linha com os esforços de melhoria
contínua dos processos.
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A cultura de segurança na Paranapanema é reforçada por meio de
programas desenvolvidos nas unidades, como:
• Programa Pari: Tem como objetivo aumentar a percepção de risco do colaborador, por meio de um processo no qual cada indivíduo
aplica um formulário, para avaliar riscos do cenário onde será realizado o serviço. Assim, pode identificar perigos e definir medidas de
controle para que o trabalho seja realizado sem danos pessoais, materiais e ao meio ambiente.
• Programa 20 Estrelas: Desenvolvido com o apoio do Sistema de
Gestão Integrado (SGI), com procedimentos e critérios do processo
da avaliação de QSMA dos departamentos operacionais, necessário
para assegurar a excelência na gestão e resultados.
• Programa Comportamento Seguro: chamado de PACs, é um programa para prevenir acidentes e doenças por meio da mudança de
comportamento, substituindo os comportamentos de risco por comportamentos seguros.
• Diálogos Diários de Segurança: Em todas as unidades, diariamente, são realizadas conversas com todos os colaboradores para transmitir orientações e promover melhorias relacionadas à segurança,
com foco em preservar a saúde de todos.
• Caminhada de SSMA: Lideranças da Companhia percorrem as instalações, em todas as áreas, para verificar condições e aspectos de
Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA). Ocorre quinzenalmente.
• Inspeções de Liderança: Toda semana, as lideranças também verificam os requisitos de SSMA nas áreas e equipes sob sua responsabilidade.
• 6M: Auditoria de processos, também semanal, que inclui aspectos
de SSMA e de qualidade.
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Protagonismo em segurança

SIPAT 2021
De 18 a 22 de outubro de 2021 ocorreu a Semana Interna
de Prevenção de Acidentes do Trabalho. O tema de 2021 foi
“Seja protagonista da sua segurança. Sua família te espera
em casa” e os colaboradores foram abordados de maneira
presencial e online por materiais e ações para conscientizar
sobre a importância da segurança no dia a dia.

Para a Paranapanema, o comportamento seguro depende de cada um,
mas manter a equipe engajada é uma função da Companhia. Para estimular as melhores práticas relacionadas à segurança, a unidade da Bahia
realiza um reconhecimento mensal aos profissionais que se destacaram
pela performance em suas funções – eles recebem um certificado de
segurança e também são reconhecidos no informativo interno. Os critérios vão desde o fato de não ter sofrido nenhum acidente nos últimos
12 meses, ter sugerido alguma ação de segurança e saúde aprovada e
adotada pela Companhia, ter identificado pelo menos cinco condições
inseguras que tenham sido solucionadas no mês, até ser assíduo nos treinamentos, entre outros. Quem se destaca com maior pontuação recebe
o reconhecimento. Das 17 mil condições seguras registradas, 98% foram
implantadas em 2021.
Outra importante ferramenta de prevenção e proteção de acidentes utilizada é a comunicação, registro e tratativa de incidentes e desvios. Tais
registros indicam a identificação de situações de perigo, a necessidade
de adequações de máquinas, equipamentos e instalações ou a correção
de comportamentos fora do padrão.
Na Unidade Santo André, no ano de 2021, foram recebidas 1.650 comunicações, com um índice de resolução de 85% dos registros realizados.
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Indicadores SST – Colaboradores próprios

Informação
Número de horas trabalhadas

Unidade Santo André (SP)

Unidade Dias d’Ávila (BA)

2019

2019

2020

2021

1.750.692,0 1.057.469,0 1.367.889,2

2020

Unidade Serra (ES)

2021

1.913.283,3 1.520.590,2 1.552.557,1

2019

2020

2021

148.546,0

138.587,0

144.136,0

Número de dias perdidos – acidentes
de trabalho com afastamento

880

87

140

242

515

0

0

45

0

Número de acidentes com
consequências graves (exceto óbitos)

1

0

0

0

0

0

0

-

-

Número de quase acidentes

40

15

9

0

492

529

0

-

-

Índice de acidentes com
consequências graves*

0,6

-

-

-

-

-

0

-

-

Número de acidentes com comunicação
obrigatória (CAT) com afastamento

17

10

7

6

12

0

0

1

0

Número de acidentes com comunicação
obrigatória (CAT) sem afastamento

8

8

17

3

1

7

2

0

2

Taxa de Frequência (TF) de
empregados próprios***

14,28

17,02

17,55

4,7

8,5

4,5

13,46

7,12

13,87

Taxa de Gravidade (TG) de
empregados próprios****

503

82

102

126

339

0

0

325

0

*Número de acidentes de trabalho com consequência grave (exceto óbitos) / Número de horas trabalhadas x 1.000.000.

***(ASA+ACA)*1000000/hht.

** Número de acidentes de trabalho de comunicação obrigatória / Número de horas trabalhadas x 1.000.000.

**** (DP+DD)*1000000/hht.
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Indicadores SST – Colaboradores terceirizados

Unidade Santo André (SP)

Unidade Dias d’Ávila (BA)

2019

2020

2021

2019

251.098,2

177.083,6

181.771,0

1.942.584,0

Número de dias perdidos – acidentes
de trabalho com afastamento

210

0

3

12

0

Número de acidentes com
consequências graves (exceto óbitos)

1

0

0

-

Número de quase acidentes

NA

NA

9

Índice de acidentes com
consequências graves*

4,0

-

Número de acidentes com comunicação
obrigatória (CAT) com afastamento

3

Número de acidentes com comunicação
obrigatória (CAT) sem afastamento

Informação

2019

2020

2021

32.046,0

27.162,0

27.331,0

244

248

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

1

0

3

1

0

0

0

0

0

6

1

2

0

0

0

Taxa de Frequência (TF) de
empregados próprios***

11,9

0

5,5

3,6

1,1

4

31,21

0

0

Taxa de Gravidade (TG) de
empregados próprios****

836

0

17

7

0

197

7.739

0

0

Número de horas trabalhadas

2020

Unidade Serra (ES)

2021

924.890,0 1.238.695,0

*Número de acidentes de trabalho com consequência grave (exceto óbitos) / Número de horas trabalhadas x 1.000.000.
** Número de acidentes de trabalho de comunicação obrigatória / Número de horas trabalhadas x 1.000.000.
***(ASA+ACA)*1000000/hht.
**** (DP+DD)*1000000/hht.
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Fornecedores
GRI 103-1; 103-2; 102-9; 102-10; 308-1; 414-1

A parceria e relação de transparência com os fornecedores ditou o ritmo de nossa cadeia de valor em 2021. Como
havia restrições de crédito, a confiança e a credibilidade
da empresa foram decisivas na compra de insumos. Em
2021, a Paranapanema manteve relacionamento com
cerca de 2 mil fornecedores, de diferentes portes, setores e regiões de origem. Foram desembolsados R$ 600
milhões para pagamentos de bens e serviços por eles
fornecidos. Desse total, 63% foi direcionado a empresas
situadas no mesmo Estado das unidades contratantes.
A Companhia cadastrou 441 novos fornecedores em
2021. Todos os pedidos e compra e contratos emitidos
possuem cláusulas sobre responsabilidades ambientais.
Dessa maneira, qualquer fornecedor contratado pela
empresa está sujeito ao aceite da cláusula e no atendimento de todas as exigências para atuar com responsabilidade ambiental. Os fornecedores que não respeitarem as determinações do contrato, do pedido e do
Código de Conduta Ética da Companhia estão sujeitos à
desqualificação.
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Além disso, a Paranapanema possui como ferramenta
de cadastro o portal Ariba, para selecionar e cadastrar
seus fornecedores. Com isso, dentro do portal, as empresas preenchem seus dados cadastrais, que são confirmados e avaliados pelo departamento de cadastro da
Paranapanema, e antes de avançar com o documento de
cadastro é obrigatório a leitura e aceite das Condições
Previstas no Código de Conduta Ética da Companhia.
Com base em condutas íntegras, a contratação e o monitoramento das atividades exercidas pelos fornecedores
envolvem critérios específicos. Na seleção, por exemplo,
são privilegiados os que adotam condutas e processos
éticos nas suas atividades, assim como os que possuem
certificações relacionadas ao meio ambiente, à saúde e à
segurança, além de qualidade e direitos humanos. Já os
contratos de suprimentos exigem que os fornecedores

• Atendem à legislação vigente, inclusive normas anticorrupção;
• Não utilizam mão de obra infantil ou em condição análoga à de escravidão em suas atividades;
• Respeitam os Direitos Humanos;
• Apoiam a liberdade de associação e reconhecem o direito à negociação coletiva; e
• Proíbem qualquer tipo de discriminação, especialmente referentes a origem, raça, sexo, cor, idade, credo ou
deficiência, entre outras.

sigam as disposições do Código, e trazem uma cláusula
socioambiental. Assim, ao assiná-los, as empresas declaram que:
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Fornecedores considerados críticos em relação a aspectos ambientais, trabalhistas e sociais são monitorados de
forma mais próxima. As ferramentas utilizadas, para isso, são:
• Questionário de Avaliação de Fornecedores (QAF): Permite que a Companhia verifique a conformidade desses
fornecedores com as melhores práticas de saúde e segurança, responsabilidade social, relações trabalhistas, integridade, gestão ambiental e gestão da qualidade. As respostas geram uma pontuação, que irá determinar se
estão habilitados a fornecer materiais e serviços à Companhia. Se for constatado que não atende aos requisitos,
reuniões e auditorias podem ser realizadas em suas instalações, de modo a possibilitar a adequação às necessidades da Paranapanema. Se, ainda assim, não cumprirem os planos de ação sugeridos, podem ser excluídos
da base de parceiros.

Para seleção e qualificação
de fornecedores
considerados críticos –
responsáveis por materiais
ou serviços que impactam
diretamente na produção,
no meio ambiente e na
segurança, o processo segue
critérios mais rigorosos, para
assegurar conformidade e
mitigar riscos.
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• Procedimento de Homologação e Qualificação: Fornecedores cujas operações podem apresentar riscos de
ocorrência de trabalho forçado, como os dos setores têxtil e de carvoaria, estarão sujeitos à desqualificação caso
não respeitem as determinações do contrato.

Número de fornecedores contratados
333

2019
2020
2021
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Gestão ambiental

181
237
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Comunidades
GRI 103-1; 103-2; 413-1
A Paranapanema entende a importância que suas atividades exercem sobre as comunidades de entorno das operações. Por isso, empenha esforços no sentido de estabelecer diálogos e contribuir
para o bem-estar desse público, por meio de iniciativas como a introdução de jovens no mercado de trabalho e conscientização ambiental. Conheça alguns projetos voltados às comunidades:

Programa Jovem Aprendiz

Programa de Estágio

Desenvolvido nas três unidades da Companhia, é voltado para o desenvolvimento profissional dos jovens das
comunidades do entorno das operações. O Programa
proporciona aos adolescentes a oportunidade de integrar o quadro funcional e obter aprendizado e desenvolvimento profissional e humano. Além do trabalho na
Companhia, são realizados encontros nos quais os participantes têm a oportunidade de trocar ideias e experiências, e receber orientações relacionadas ao mercado de
trabalho e às funções que desempenham.
O projeto é sempre realizado com a parceira de instituições formadoras. Em Santo André (SP), com o Centro de
Assistência Social e Motivação Profissional (CAMP) Piero Pollone e com o Serviço Nacional de Aprendizagem

Apresentação

Perfil corporativo

Industrial (Senai). Em Dias d’Ávila (BA), com o Centro de
Integração Empresa-Escola (CIEE) e Senai. Em Serra (ES),
a orientação e acompanhamento dos jovens é feita em
parceria com o Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador (Cesam).

Em 2019, a Paranapanema lançou um novo modelo para
o seu Programa de Estágio. Essa é uma iniciativa voltada
a estimular o desenvolvimento de jovens, com a finalidade de identificar talentos inovadores e que façam a
diferença no mercado de trabalho.

A interação com os jovens acontece desde 2016 na Companhia. Nos anos de 2020 e 2021, no entanto, o Programa foi suspenso em razão das restrições impostas pela
pandemia de Covid-19. Em contrapartida os jovens tiveram seus contratos prorrogados, em conformidade com
Portaria do Ministério da Educação, e continuaram com
aprendizado teórico, por meio de aulas on-line. No encerramento de 2021, 70 jovens aprendizes integravam os
quadros da Companhia.

O Programa oferece seis horas diárias de estágio e benefícios como: bolsa estágio compatível com o mercado;
restaurante no local; assistência médica e odontológica;
estacionamento ou vale transporte e treinamentos para
desenvolvimento de carreira.

Governança corporativa

Operações e desempenho

Gestão ambiental

Ao final de 2021, o Programa contava com 24 estagiários,
dois quais oito foram efetivados ao final do período de
estágio.
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Programa Agentes Ambientais
e Educação Ambiental

Programa Construindo o Futuro

O programa de Agentes Ambientais busca compartilhar conhecimento teórico e técnico
sobre preservação do meio ambiente aos moradores das comunidades de Leandrinho e
Lamarão, na Bahia. Os moradores são convidados a participar de uma programação anual de treinamentos, eventos, visitas, reuniões e ações de engajamento. Essas iniciativas,
desenvolvidas desde 2001, são lideradas por agentes ambientes que vivem nas comunidades. Desde 2020, em razão da pandemia, as atividades presenciais do programa foram
suspensas e transferidas para o formato on-line, desenvolvido juntamente com a Educação Ambiental. Somente nos últimos dois anos, foram investidos mais de R$ 100 mil na
realização desses dois programas.

Apresentação
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Desenvolvido inicialmente na unidade da Bahia, o programa consiste na realização de palestras
por profissionais da Companhia sobre carreiras técnicas existentes na fábrica, para servir de inspiração aos jovens. As palestras são voltadas para estudantes do 9º ano (14/15 anos) das escolas
públicas de Camaçari e Dias d’Ávila, com linguagem simples e de fácil entendimento para todos.
Em 2021, uma palestra foi realizada, com participação de cerca de 30 jovens.
Alguns programas desenvolvidos pela Companhia deixaram de ser executados em 2021, como
o atendimento em consultório odontológico, a entrega de sopas e o Programa Ver de Dentro. A
pandemia e as restrições sanitárias impostas pela Covid-19 foram as principais causas pela descontinuação das iniciativas. Para 2022, a Paranapanema pretende apoiar mais projetos educacionais.

Operações e desempenho

Gestão ambiental
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Acionistas
e investidores

Outros públicos

A Paranapanema rege seus relacionamentos baseados
na ética e transparência também com seus acionistas e
investidores, com os profissionais de mercado e os órgãos de regulação. Como companhia aberta, a empresa
mantém um estreito canal de comunicação, de forma
tempestiva e equitativa, com informações referentes ao
negócio e respectivo desempenho.

Em busca de contribuir com os debates e avanços de diferentes assuntos e frentes, tanto relacionados à atividade
metalúrgica, quanto a questões técnicas e socioambientais, a Companhia integra e participa de importantes fóruns locais e nacionais do setor, bem como das entidades representativas listadas a seguir:

GRI 102-12; 102-13

A rotina de comunicação observa parâmetros regulatórios e é desenvolvida pelo departamento de Relações com Investidores (RI). Para saber mais, acesse
ri.paranapanema.com.br.

• Associação Brasileira da Indústria 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);
• Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp);
• 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); e
• Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado da Bahia (Simmeb).
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Sobre o Relatório
Perfil de reporte

Relevância e engajamento

GRI 102-45; 102-48; 102-49; 102-50; 102-51; 102-52; 102-53; 102-54
Este Relatório de Sustentabilidade reitera o compromisso da Paranapanema em
compartilhar, com seus diversos stakeholders, informações abrangentes e consistentes sobre seu desempenho econômico, operacional, ambiental, social e de
governança. Orientada pelas diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI) – em
sua versão Standard, no escopo Essencial –, a publicação reporta políticas, práticas e resultados corporativos registrados, especialmente, entre 1º de janeiro e 31
de dezembro de 2021 – sempre que possível e pertinente, também são apresentados dados de anos anteriores, para fins de registro e comparabilidade. As Demonstrações Financeiras 2021 (clique aqui para acessar), auditadas por terceira
parte independente, serviram como base dos indicadores econômico-financeiros reportados.

Dúvidas, sugestões e comentários sobre o conteúdo
deste relatório podem ser enviadas pelo e-mail:
comunicacao@paranapanema.com.br.

O Relatório de Sustentabilidade 2021 da Paranapanema foi construído com a participação de uma equipe multidisciplinar, envolvendo diretamente cerca de 60
profissionais da Companhia. Alinhados às orientações da GRI, buscamos trazer os
aspectos de sustentabilidade que façam parte do dia a dia do segmento de atuação da Paranapanema e reflitam as práticas adotadas – considerando, também, o
contexto socioambiental da região onde estamos inseridos.
Dessa forma, os temas apresentados neste Relatório abrangem políticas e práticas corporativas já existentes, a disponibilidade de informações e o posicionamento de outras organizações do setor, além da influência da conduta da Companhia sobre as decisões de seus stakeholders. A análise de relevância teve como
base os seguintes processos:
1 – Revisão: Estudo de relatórios anteriores, analisando questões relativas à
gestão e práticas já incorporadas, como as empresas do setor atuam dentro
do mesmo escopo e qual a disponibilidade de informação, além da influência
dos stakeholders no processo decisório;
2 – Consulta: Pesquisa, realizada em dezembro de 2021, junto a stakeholders
de diferentes grupos para um diagnóstico da relevância dos aspectos pré-selecionados;
3 – Validação: Os temas considerados materiais para o ciclo 2021/2022 foram
validados com os gestores da Companhia.
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Temas materiais
GRI 102-40; 102-42; 102-43; 102-44; 102-46; 102-47
Utilizando-se dos critérios adotados pela GRI como base para a definição dos temas a
serem abordados no Relatório, os stakeholders foram questionados sobre a relevância de
temas pré-elencados pela Paranapanema como estratégicos à sustentabilidade do negócio. A pesquisa foi realizada por meio de um questionário, submetido pela Paranapanema
a representantes de diferentes grupos de stakeholders. Ao todo, 81 pessoas responderam
ao questionário.
O gráfico a seguir demonstra o perfil do público participante, conforme os grupos de
stakeholders representados.

Perfil dos participantes
Instituição financeira
1
Comunidade
2
Clientes
3

Mídia
1
Parceiro
1

Fornecedores
13

Colaboradores
60

Apresentação

Perfil corporativo

Governança corporativa

Operações e desempenho

Com isso, os impactos relevantes, dentro e fora da Paranapanema, relacionados às atividades, produtos, serviços e interações sociais foram levados em consideração e estruturaram os indicadores materiais para o Relatório 2021, compondo a Matriz de Relevância
deste ciclo, que também considera a contribuição da Companhia aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU),
conforme demonstra a tabela a seguir:
Tema

Indicadores

ODS

Satisfação dos clientes
e qualidade do produto

série 103

9

Integridade

205-1; 205-2; 205-3; 307-1; 406-1;
419-1

16

Ecoeficiência - resíduos,
água, efluentes, energia
e emissões

Resíduos: 306-3; 306-4; 306-5
Água e efluentes: 303-3; 303-4; 303-5
Energia: 302-1
Emissões: 305-1; 305-2; 305-3

6, 7, 12, 13,
14 e 15

Ações para saúde,
segurança e bem-estar
dos colaboradores

403-1; 403-2; 403-3; 403-4; 403-5;
403-6; 403-8; 403-9; 403-10

8

Performance econômica
e operacional

201-1

8, 9 e 11

Gestão de riscos

102-15

Influência positiva
na cadeia de valor

308-1; 414-1

8, 9, 11

Desenvolvimento e
diversidade do quadro
funcional

404-1; 405-1

3, 5, 8 e 10

Gestão ambiental
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A seguir, no Sumário de Conteúdo GRI, apresentamos os indicadores selecionados por tópico, com base nos temas relevantes elencados, compondo, assim, os indicadores de
desempenho a serem monitorados e reportados pela Companhia.

Sumário de Conteúdo GRI
GRI 102-55

Perfil Organizacional

GRI 102:
Conteúdos
Gerais 2016

Apresentação

Disclosure

Descrição

102-1

Nome da organização

7

102-2

Atividades, marcas, produtos e serviços

7

102-3

Localização da sede

7

102-4

Localização das operações

7

102-5

Propriedade e natureza jurídica

7

102-6

Mercados atendidos

7

102-7

Porte da organização

7

102-8

Informações sobre funcionários e outros trabalhadores

7

102-9

Cadeia de fornecedores

61

102-10

Mudanças significativas na organização e na sua cadeia de fornecedores

61

102-11

Adoção da abordagem ou princípio da precaução

33

102-12

Iniciativas externas

65

102-13

Participação em associações

65
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Governança corporativa

Páginas
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Gestão ambiental

Omissão / Justificativa
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Estratégia
GRI 102:
Conteúdos
Gerais 2016

Disclosure

Descrição

Páginas

102-14

Declaração do executivo com o maior poder de decisão na organização

2

102-15

Principais impactos, riscos e oportunidades

25

102-16

Valores, princípios, padrões e normas de comportamento

23

102-17

Mecanismos de aconselhamento e comunicação sobre questões de ética

23

102-18

Estrutura de governança

18

102-40

Lista dos grupos de stakeholders

67

102-41

Funcionários cobertos por acordos de negociação coletiva

53

102-42

Identificação e seleção de stakeholders

67

102-43

Abordagem para engajar os stakeholders

67

102-44

Temas e preocupações levantados pelos stakeholders

67

Omissão / Justificativa

Ética e Integridade
GRI 102:
Conteúdos
Gerais 2016
Governança
GRI 102:
Conteúdos
Gerais 2016

Engajamento de stakeholders

GRI 102:
Conteúdos
Gerais 2016
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Prática de Relato

GRI 102:
Conteúdos
Gerais 2016

Disclosure

Descrição

Páginas

102-45

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras

66

102-46

Definição do conteúdo e limites dos temas materiais

67

102-47

Lista dos temas materiais

67

102-48

Explicação das consequências de quaisquer reformulações de informações
fornecidas em relatórios anteriores

66

102-49

Mudanças significativas em comparação com anos anteriores no que se
refere à lista de tópicos materiais, limite dos tópicos abordados

66

102-50

Período coberto pelo relatório

66

102-51

Data do relatório mais recente

66

102-52

Ciclo de reporte

66

102-53

Contato para dúvidas sobre o relatório

66

102-54

Premissas de relato em acordo com os Standards GRI

66

102-55

Sumário de conteúdo da GRI

68

102-56

Verificação externa

103-1

Explicação do tópico material e seu Limite

23, 30, 37, 40, 42, 46, 49, 51, 54, 61, 63

103-2

Forma de gestão e seus componentes

23, 30, 37, 40, 42, 46, 49, 51, 54, 61, 63

103-3

Avaliação da forma de gestão

14

201-1

Valor econômico gerado e distribuído

31

-

Omissão / Justificativa

O Relatório não foi submetido à verificação externa.

Forma de Gestão
GRI 103:
Forma de
Gestão 2016
Desempenho econômico
GRI 201:
Desempenho
Econômico
2016
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Combate à Corrupção

Disclosure

Descrição

Páginas

205-3

Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas

302-1

Consumo de energia dentro da organização

40

303-1

Interações com a água como recurso compartilhado

37

303-2

Gestão dos impactos relacionados ao descarte de água

39

303-3

Retirada de água

37

303-4

Descarte de água

39

303-5

Consumo de água

37

305-1

Emissões diretas de Gases do Efeito Estufa (GEE) (Escopo 1)

305-2

Emissões indiretas de Gases do Efeito Estufa (GEE) provenientes da
aquisição de energia (Escopo 2)

305-3

Outras emissões indiretas de Gases do Efeito Estufa (GEE) (Escopo 3)

306-3

Resíduos gerados

42

306-4

Resíduos não destinados para disposição final

42

306-5

Resíduos destinados para disposição final

42

-

Omissão / Justificativa
Não houve registro no período reportado.

Energia
GRI 302:
Energia 2016
Água

GRI 303: Água
e Efluentes 2018

Emissões

GRI 305:
Emissões 2016

-

A Companhia não realizou inventário de
emissões de GEE no período reportado.

Resíduos
GRI 306:
Resíduos 2020
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Avaliação Ambiental
de Fornecedores

Disclosure

GRI 308:
Avaliação Ambiental
308-1
de Fornecedores 2016

Descrição

Páginas

Novos fornecedores avaliados com base em critérios ambientais

61

Novas contratações e rotatividade de funcionários

46

403-1

Representação dos funcionários em comitês formais de saúde e segurança

54

403-3

Serviços de saúde do trabalho

54

403-6

Promoção da saúde do trabalhador

54

403-8

Trabalhadores cobertos pelo sistema de gestão da saúde e da segurança
ocupacional

54

403-9

Lesões laborais

54

404-1

Número médio de horas de treinamento por funcionários

49

Omissão / Justificativa

Emprego
GRI 401:
Emprego 2016

401-1

Saúde e Segurança Ocupacional

GRI 403: Saúde
e Segurança do
Trabalho 2018

Capacitação
GRI 404: Capacitação
e Educação 2016
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Diversidade
GRI 405: Diversidade
e Igualdade de
Oportunidades 2016

Disclosure

Descrição

Páginas

405-1

Diversidade dos órgãos de governança e dos funcionários

406-1

Casos de discriminação e medidas corretivas adotadas

413-1

Operações com programas de engajamento da comunidade
local, avaliação de impactos e desenvolvimento local

62

Novos fornecedores selecionados com base em critérios sociais

60

Omissão / Justificativa

51

Não Discriminação
GRI 406:
Não Discriminação
2016

-

Não houve registro no período reportado.

Comunidade
GRI 413:
Comunidades
Locais 2016

Avaliação Social de Fornecedores
GRI 414:
Avaliação Social
414-1
de Fornecedores 2016
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Coordenação:
Comunicação e Sustentabilidade - Diretoria de Gestão Corporativa.

Consultoria GRI e produção editorial:
We – Projetos Estratégicos em ESG.

