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Mensagem da Administração
O ano de 2016 foi marcado pelo aprofundamento da crise econômica
no Brasil. Os resultados da Paranapanema foram diretamente impactados pela baixa no nível da atividade industrial do País e, principalmente, pela redução na disponibilidade de crédito nacional.

Também devido ao contexto de crise econômica e seus impactos nos
resultados da Paranapanema, a Administração conduziu mudanças
estratégicas em seu quadro de diretores e gerentes para readequar o
perfil da gestão aos novos desafios.

Desde 2015, a Paranapanema intensificou suas vendas para o mercado externo, estratégia utilizada para compensar a queda de consumo
no mercado nacional. Em 2016, a Companhia manteve esta decisão,
buscando, porém, um aumento no mix de produtos exportados com
maior valor agregado, como vergalhões.

Mesmo diante de um cenário tão desafiador, a Companhia manteve
seu compromisso de continuar investindo em ações que garantam
a sustentabilidade de seu negócio e da sociedade em geral, como
pesados investimentos em manutenções na planta de Dias d'Ávila, a
realização da primeira pesquisa de clima da Companhia e ações de
conscientização e engajamento de seus colaboradores, bem como da
comunidade ao redor de suas unidades.

A falta de crédito no mercado nacional trouxe um efeito cascata
imediato na gestão do giro operacional e financeiro da Companhia. As
linhas de financiamento para clientes foram revistas e os prazos de recebimento das vendas foram reduzidos, contribuindo para a redução
no volume de vendas no mercado interno.
Quanto ao nível de endividamento da Companhia, a Administração
deu início a negociações com seus principais credores para buscar formas de reperfilar sua dívida. Em 31 de maio de 2016, a Paranapanema
divulgou ao mercado a contratação de um assessor financeiro para
suportar este processo e, em 30 de setembro de 2016, foi assinado o
primeiro acordo de standstill, que suspendeu a cobrança das dívidas
junto às respectivas contrapartes.

Atualmente, a Administração da Companhia está integralmente
dedicada à retomada de sua atividade operacional plena, gerando
benefícios a todos os seus stakeholders. Para isso, as negociações com
relação ao fortalecimento da sua estrutura de capitais seguem em
evolução.
Em 2017, com a tão esperada retomada do mercado, esperamos recuperar nossa produção e volumes de venda, continuando a oferecer o
melhor cobre e produtos de cobre do Brasil.
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quem somos

neste capítulo
PERFIL 5
MARCAS E PRODUTOS 8
GOVERNANÇA CORPORATIVA 13
A Paranapanema é a e maior
produtora brasileira não integrada
de cobre.
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perfil

Missão

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

Visão

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

A Paranapanema (“Paranapanema” ou “Companhia” BM&FBovespa:
PMAM3) é a e maior produtora brasileira não integrada de cobre, com
atuação na fundição e no refino de cobre primário e na produção de
semimanufaturados de cobre e suas ligas. A empresa atua em toda a
cadeia industrial, desde a transformação do cobre mineral em cobre
metálico até a fabricação e a venda de produtos e coprodutos de
metal.
Com 2.085 colaboradores diretos em 31 de dezembro de 2016, a
Paranapanema possui três plantas industriais: uma unidade de cobre
primário localizada no município de Dias d’Ávila (BA), e duas plantas
de produtos de cobre e suas ligas, instaladas em Santo André (SP) e
Serra (ES). Conta também com um centro de distribuição no Rio de
Janeiro, na cidade de Itatiaia.
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Paranapanema em 2016:

4,6 bi

R$

em faturamento

242,6 mil
toneladas de
produtos vendidos

Valores

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

64% das vendas
direcionadas para o
mercado externo em 2016
R$ 382 milhões em TC/RC,
40% acima do valor
atingido em 2015

Paranapanema
relatório de sustentabilidade 2016

sumário

História

Fundação na
cidade paulista de
Paranapanema, com
foco na construção civil
pesada, pelos empresários
Octávio Lacombe, José
Carlos de Araújo e Aloysio
Ramalho Foz.

Participação nas
obras da Rodovia
Transamazônica e
abertura de capital
na Bovespa.

O cobre primário produzido
pela antiga Caraíba Metais
é registrado na London
Metal Exchange (LME),
com a marca CbM, e
começa a ser vendido no
exterior. A marca CbM é de
propriedade Paranapanema.

1961

1971

1989

1965

A empresa ingressa na
área de mineração, com
a aquisição da empresa
Minebra (Minérios
Brasileiros, Mineração e
Industrialização Ltda.).

1974

O BNDES (Banco Nacional
de Desenvolvimento
Econômico e Social)
adquire a Paranapanema
com o objetivo de investir
em pesquisas no setor de
mineração.

1995

Marco inicial da Paranapanema. O grupo de
fundos de pensão adquire a Mineração Taboca,
Mamoré Mineração e Metalurgia e adota o nome
Paranapanema para chamar o novo conglomerado de empresas voltadas para a produção de
metais não ferrosos. A marca passa a exercer o
papel de holding, sem atividade operacional
dedicada, que concentra os investimentos no
segmento de metais não ferrosos. Com isso, a
empresa passou a contar com os segmentos
de estanho (Mineração Taboca S. A. e Mamoré
Mineração e Metalurgia Ltda.), cobre (Caraíba
Metais S. A.), zinco (Companhia Paraibuna de
Metais) e produtos de cobre (Eluma S. A. Indústria e Comércio).

1996

A companhia passa a ser gerida por um grupo de fundos de
pensão liderados pela Previ (Caixa
de Previdência dos Funcionários
do Banco do Brasil). O movimento
abriu caminho para as aquisições
das empresas Caraíba Metais e
Eluma, ambas no segmento do
cobre, além da Paraibuna, que
atuava no mercado de zinco.

2007

Após reestruturação societária, a empresa incorpora
Eluma e Caraíba Metais e
começa a operar como uma
empresa industrial integrada.

2009

A empresa adere ao Nível 1 de
Governança Corporativa da
Bovespa e ingressa no Índice de
Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC).

2012

Início do PMA 2018, trabalho de
revisão dos processos comerciais, industriais, financeiros e administrativos da Paranapanema.

2014

A Paranapanema passa a ser
listada como Companhia no
Novo Mercado migrando direto
do Nível 1 para o mais alto nível
de Governança Corporativa da
Bovespa.
A Cibrafértil é vendida e a
Paranapanema foca suas atividades na fundição e refino de
cobre primário e semimanufaturados de cobre e suas ligas
(latão e bronze).

2015

A empresa recebe certificação
da LME para mais uma marca,
a CbM-P, com cobre produzido
com tecnologia de cátodo
permanente.
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Estratégia
Ser o produtor de cobre mais eficiente do Brasil, de modo a sustentar
crescentes taxas de retorno sobre o capital investido. A estratégia da
Paranapanema está baseada nas seguintes 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:
– Investimentos de capital (Capex);
– Melhoria da eficiência operacional.
3. Gestão da estrutura de capital:
– Redução da dívida líquida sobre o Ebitda da Companhia.

Novas metas
direcionam a
estratégia da
Paranapanema
até 2018

sumário

Projeto Paranapanema 2018
No segundo semestre de 2014, a Companhia deu início ao Projeto
Paranapanema 2018 (PMA 2018), um amplo trabalho de revisão dos
processos comerciais, industriais, financeiros e administrativos, que
visa conferir maior eficiência operacional, sustentabilidade aos negócios e previsibilidade de resultados e de capital empregado. A partir
desse trabalho, a Companhia definiu novas estratégias e metas a
serem atingidas até 2018.

Vantagens competitivas
A Companhia possui diversas vantagens competitivas consideradas
importantes para a consecução de seu objeto social. Dentre elas,
destacam-se:
–Q
 ualidade reconhecida dos produtos: a Companhia é a única
produtora brasileira de cobre eletrolítico com 99,99% de pureza,
comprovada pelo registro na LME (London Metal Exchange) como
grau "A", requisito decisivo para competição em âmbito internacional.
– Posição única de infraestrutura: os investimentos em modernização e expansão das unidades fabris elevou a capacidade de produção de cobre primário e acarretou maior flexibilidade industrial ao
permitir a captura de prêmios superiores nos produtos transformados. Nos últimos quatro anos, foram investidos mais de R$ 1 bilhão
em ações de manutenção e modernização das unidades fabris da
Paranapanema.
– G estão de risco de metal e exposição cambial: a Paranapanema
acredita que seus controles no gerenciamento de risco do preço do
metal e/ou do câmbio minimizem a volatilidade de seus resultados e
contribuem para uma maior previsibilidade na execução de investimentos, que trarão mais competitividade para a Companhia.

A estratégia da Paranapanema é ser
o produtor de cobre mais eficiente do Brasil, de modo a sustentar
crescentes taxas de retorno sobre o
capital investido.
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Marcas e Produtos
A empresa é dona de três marcas consagradas no mercado: Caraíba,
Eluma e Paranapanema.
– Caraíba: cobre primário (cátodos) e produtos semiacabados, como
vergalhões (de cobre e furado), fios e trefilados que são produzidos
em Dias d'Ávila.
– Eluma: produtos acabados (transformados) produzidos em Santo
André como laminados de cobre e suas ligas, tubos retos e flexíveis
(LWC, panquecas, bobinas e outros formatos), barras e arames de
cobre e suas ligas, conexões de cobre e bronze, billets e outros semimanufaturados. Na unidade de Serra, são produzidas conexões de
cobre e bronze. Esses produtos são utilizados para a fabricação de
peças e componentes para as indústrias automotivas, eletroeletrônicas, vestuário, ferragens, metais sanitários, usinagens e estamparias,
entre outras.
– Paranapanema: coprodutos (ácido sulfúrico, escória granulada,
lama anódica e óleum) originados no processo de produção do
cobre primário, também produzidos em Dias d'Ávila.
Em 2016, a Paranapanema realizou um intenso processo de revisão e
revitalização de suas principais marcas, que incluiu a definição de uma
nova estrutura de marcas e a divulgação de um manual de identidade
atualizado, de acordo a realidade atual da Companhia.

O conteúdo foi divulgado intensamente nos veículos de comunicação
interna e também em treinamentos dedicados a todos os colaboradores das áreas administrativas. Um dos pontos cruciais foi a definição
dos sete pilares da marca Paranapanema:

– SOBRIEDADE: produtora de commodity, produto comercializado
em bolsas de valores, uma alma mais formal pela natureza de seu
negócio. Por conta disso, o tom de sua comunicação deve sempre
respeitar essa essência.

– VIVACIDADE: uma marca otimista, que se transforma, sonha, prospera.
Quem conhece a história recente da Paranapanema sabe que, se tem
algo que a empresa é capaz de fazer, é dar a volta por cima. Seus recentes resultados mostram que, como todo organismo cheio de vida, ela se
reinventa, se adapta, muda a rota e recomeça para seguir em frente.

– SUSTENTABILIDADE: aproveitamento total da matéria-prima, mais
durabilidade e uso de sucata. A sustentabilidade da Paranapanema
está na alma do próprio cobre e também nos processos produtivos
da empresa.

– CONTEMPORÂNEA: é atual, alinhada à dinâmica do mercado, moderna
na gestão de negócios e aberta a mudanças. A Paranapanema é ousada,
alinhada com práticas globais de gestão e com as atuais necessidades
do mercado.

Principais marcas
foram revisadas
em 2016

– GLOCAL: de origem brasileira, a Paranapanema será sempre um cartão de visitas do Brasil lá fora, por isso ela é o que se chama “Glocal”,
uma combinação do global com o local. Para o mercado interno, é
um grande exemplo de empresa brasileira que vende excelência em
seus produtos e está alinhada às práticas globais de gestão.

– PRODUTIVIDADE: flexível, prática, com foco em resultado e com recursos bem direcionados. Acompanhar o ritmo do mercado nem sempre
é tarefa fácil, mas, mesmo assim, a Paranapanema tem conseguido ser
cada vez mais produtiva e focada na entrega de resultados.
– EXCELÊNCIA: qualidade indiscutível. Em toda a história da marca,
um tema que nunca ficou para segundo plano foi o compromisso da
Paranapanema com a qualidade de seus produtos.

Nova estrutura de
marcas foi definida
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O cobre transforma
o mundo

O cobre está presente em instrumentos musicais de
sopro e percussão, todos os meios de transporte,
utensílios domésticos, botões, alfinetes e joias.
Essencial para a saúde, o cobre dos alimentos ajuda
na formação do colágeno e de neurotransmissores,
além de evitar anemia e hipertensão. O metal ainda
é usado como componente em produtos e sistemas
elétricos, sendo aplicado em eletroeletrônicos, cabos
e fios de telecomunicação, geradores, motores e
transformadores. Possui propriedades antimicrobianas
e tem eficácia comprovada no combate às principais
bactérias e fungos usualmente presentes em sistemas
de aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Flexível,
adaptável e reciclável, o cobre pode também ser
usado em estruturas, esquadrias, reforços, instalações
sanitárias e sistemas de geração de energia renovável.
Também é muito aproveitado na rede hidráulica de
água quente e em equipamentos de energia solar, por
ser resistente a altas temperaturas.

sumário

Em termos de arquitetura de marca, a Paranapanema passou a adotar duas premissas:
– A marca Paranapanema possui dois papéis, como marca
institucional e também como marca que assina os coprodutos da Companhia.
– Para Caraíba e Eluma, passou a ser adotado um mesmo
modelo de arquitetura, sob a premissa de que ambas
são marcas que pertencem à "família" Paranapanema, ou
seja, com a assinatura de “uma marca Paranapanema”.
Junto à criação do novo Manual de Uso da Marca, conduzido em parceria com a consultoria especializada Troiano
Branding, a Paranapanema definiu um novo posicionamento institucional: “O cobre transforma o mundo. A Paranapanema transforma o cobre”, colocando a empresa como um
verdadeiro catalisador de mudanças positivas na vida das
pessoas, já que é a única Companhia a transformar o cobre
mineral em metal no Brasil.
A revisão das marcas e do posicionamento impulsionou
também a atualização dos diversos materiais institucionais
da Companhia, como vídeo, apresentação e catálogo, além
de todos os materiais de comunicação e papelaria, como
cartões de visita e papel timbrado. O website, antes totalmente dedicado à marca Paranapanema, passou também a
exibir as demais marcas de produtos, para deixar claras sua
força e sua abrangência de mercado.

Cátodos e produtos semiacabados

Produtos acabados

Coprodutos
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Certificações válidas em 2016

Premiações

DIAS D’ÁVILA
Validade: 05/02/2018
Nº Certificado: BR 020507-1
Validade: 05/02/2018
Nº Certificado: BR 020509-1
Validade: 05/02/2018
Nº Certificado: BR 020511-1

UTINGA
Validade: 15/09/2018
Nº Certificado: BR 020849
Validade: 15/09/2018
Nº Certificado: BR 020845
Validade: 07/05/2020
Nº Certificado: BR 020846

SERRA
Validade: 15/04/2018
Nº Certificado: BR 020852
Validade: 15/10/2018
Nº Certificado: BR 020853
Validade: 15/10/2018
Nº Certificado: BR 020854

-

Nº Certificado: C0244848-01

Nº Certificado: 3J492-02

ROHS (Gerenciamento de Substâncias Perigosas)

-

Validade: 27/06/2017
SGS N° BRA 1601905
BRA 1603116
BRA 1603115

-

REACH (Gerenciamento de Substâncias Perigosas)

-

SGS N° HKG1600247801

-

-

Validade: 14/07/2017
Nº Certificado: 07-203-1326WP-1920/14

-

ISO 9001 (Sistema de Gestão)
ISO 14001 (Meio Ambiente)
OHSAS 18001 (Saúde e Segurança do Trabalho)
NSF INTERNACIONAL (Saúde e Segurança Pública)

Em 2016, a Paranapanema recebeu os seguintes
reconhecimentos do mercado
Guia Exame Melhores e Maiores
listada dentre as 100 maiores empresas do País.

MERKBLATT AD 2000 (INTERNACIONAL)

Prêmio Anamaco 2016
Máster no segmento de tubos e conexões de cobre.
20º Prêmio Revenda
Melhor Produto do Ano no segmento de tubos de
cobre e conexões de cobre.
Prêmio Top of Mind 2016
Categoria Tubos e Conexões de Cobre – Revista
Revenda.
Líderes do Brasil
A Paranapanema recebeu o prêmio Líderes do Brasil na
categoria Metalurgia – a primeira e única vencedora
nesta categoria.

Com objetivo de ter um atendimento qualificado e fornecer produtos de ponta, é
possível destacar em 2016 o crescimento de 4% de vendas no Mercado Externo,
no qual a Paranapanema participou efetivamente, pela primeira vez, de feiras
internacionais.
– AHR Expo Orlando: feira internacional de ar-condicionado, aquecimento e
refrigeração.
– RefriAméricas Panamá: exposição e conferência para refrigeração e ar-condicionado.
– Projeto Comprador RS: apresentação e divulgação da marca/produto, que reuniu
potenciais compradores internacionais.
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Tecnologias
Para gerar produtos de alta qualidade, a Paranapanema aposta
em tecnologias inovadoras que permitem maior produtividade e
ajudam a reduzir o impacto ambiental.
– MOLDAGEM AUTOMÁTICA DE CONEXÕES (Serra-ES):
Sistema de moldagem automático em areia verde, que proporciona rendimento metálico superior aos sistemas de moldagem
convencional.

sumário

6 Milhões
de toneladas
de cátodos de cobre
produzidos

Nova fábrica de tubos retos
A Paranapanema investe alto na produção de uma linha completa
de tubos lisos, sem costura e altamente resistentes.
Com o objetivo de dobrar a capacidade de produção de tubos retos
em cobre da marca Eluma, a Paranapanema inaugurou, em fevereiro
de 2016, sua nova linha industrial na planta de Utinga, em Santo
André (SP).
Com um investimento de R$ 56 milhões na otimização da unidade,
a Empresa passou a oferecer ao mercado um portfólio completo de
tubos sem costura – de 4,76 a 108 milímetros – com preços competitivos e a alta qualidade da marca Eluma.

– C AST & ROLL (Santo André-SP): De origem italiana, é a mais
avançada tecnologia de laminação no País, aplicada na fabricação de tubos de cobre sem costura. Com o Cast & Roll, o
rendimento é mais alto e há melhor aproveitamento da matéria-prima.

Moderna e totalmente automatizada, a operação conta com três
fornos e uma prensa de extrusão hidráulica, além de dois bancos de
trefilação importados da China e Espanha.

– CONTIROD® (Dias d'Ávila-BA): A Paranapanema é a única
empresa nacional a usar essa tecnologia na produção de vergalhões, que tem baixo impacto ambiental e maior eficiência energética (há, por exemplo, controle e monitoramento da emissão
de gases e a economia de 27% de combustível).
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No dia 22 de dezembro de 2016, a unidade de Dias d'Ávila da Paranapanema, dentro do Polo Industrial de Camaçari na Bahia, alcançou
a marca de 6 milhões de toneladas de cátodos de cobre produzidos,
placas retangulares de cobre eletrolítico, com alto grau de pureza.
Para comemorar a ocasião, um cátodo especial exibindo o número foi
fixado na entrada do prédio administrativo da planta, junto a outros
orgulhosos marcos históricos da Paranapanema, demonstrando cada
recorde atingido nas últimas décadas. Devido ao processo de eletrólise, único no Brasil, o cátodo de cobre da Paranapanema atinge 99,99%
de pureza e é matéria-prima ideal para a produção do vergalhão de
cobre, barramentos e na composição de ligas diversas de altíssima
qualidade. Os cátodos da Paranapanema são certificados pela London
Metal Exchange (LME) com grau A, requisito indispensável para concorrer no mercado internacional. Com cerca de 1 mil colaboradores, a
planta de Dias d'Ávila tem capacidade anual de produção de 280 mil
toneladas de cátodos, comercializados nos mercados interno e externo, além de servir como base para os demais produtos da Companhia.

Utilizados em instalações de água, gás e combate a incêndio, os
tubos retos Eluma são produzidos com o cobre superpuro Caraíba
e estão presentes na fabricação de trocadores de calor, gabinetes
de refrigeração, frigoríficos, aquecedores solares, usinas de açúcar e
radiadores automotivos.

– CONFORM (Santo André-SP): O sistema usa cartuchos aquecidos para modelar vergalhões.

99%

de pureza
atingido pelo cátodo
devido ao processo de
eletrólise, único no Brasil

Planta de Dias
d'Ávila tem
capacidade anual de
produção de 280 mil
toneladas de cátodos

Paranapanema
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Rotulagem
Os produtos Laminados Planos de Cobre, Tubos sem Costura de Cobre, Perfis de Cobre, Barras de Cobre, Arames de Cobre, Vergalhões de
Cobre, Ligas de Cobre da Paranapanema constam do escopo da declaração de conformidade com a Diretiva RoHs, com a garantia de que
tais produtos são fabricados com concentrações inferiores aos limites
máximos permitidos das substâncias perigosas (Hg, Pb, Cd, Cr+6, PBB
e PBDE).
A norma ABNT NBR 14725 (Produtos Químicos - Informações Sobre
Segurança, Saúde e Meio Ambiente) é utilizada para classificação dos
produtos considerados perigosos.
Dos coprodutos comercializados pela Paranapanema, apenas os
ácidos são classificados como perigosos e possuem FISPQ/MSDS
obrigatórias. São transportados a granel, com rotulagem realizada nos
tanques de transporte conforme preconizado pela NR 26, que trata da
Sinalização de Segurança.
A Paranapanema comercializa cinco produtos fabricados por terceiros: Solda sem Chumbo, Pasta Específica Para Soldagem de Tubos de
Cobre e Conexões de Cobre e Bronze, Isolante Térmico "Elumaflex",
Junta de Expansão e Escova, que são denominados produtos Acessórios, utilizados para realização da montagem e instalação da linha de
produtos Hidrolar.
Os produtos devem receber identificação das marcas Paranapanema,
por etiqueta nas embalagens ou gravação no corpo do material.
Destes produtos, apenas a Pasta Específica Para Soldagem de Tubos de
Cobre e Conexões de Cobre e Bronze é classificada como perigosa e
possui FISPQ obrigatória, e recebe em seu rótulo, além de informações
referentes ao fabricante do produto, dados sobre uso, armazenamento, manuseio, precauções e do correto descarte.

Produtos entregam soluções aos
mercados nacional e internacional.

A representatividade dos produtos comercializados pela Paranapanema classificados como perigosos é de 46,556% para os Ácidos e
0,000089% para a Pasta Específica Para Soldagem de Tubos de Cobre
e Conexões de Cobre e Bronze, em relação ao peso total faturado de
produtos no ano de 2016.
No ano de 2016, foram relatados quatro casos de não conformidades relacionadas às rotulagens voluntárias de nossos produtos. Dos
casos relatados, apenas um resultou em penalidade, com a devolução
parcial do material fornecido, cujas não conformidades estiveram
relacionadas às informações constantes na rotulagem voluntária do
produto. Os demais casos não implicaram devoluções, sendo uma não
conformidade relacionada a procedimento de rotulagem voluntária
do produto e as outras duas a não conformidades relacionadas às
informações constantes na rotulagem voluntária do produto.
Produtos proibidos ou contestados
Não há registro de proibição dos produtos comercializados pela
Paranapanema, no Brasil ou no Exterior. Em alguns países como os
Estados Unidos, há restrição quanto à aplicação de ligas de bronze em
redes de distribuição de água para consumo humano, devido ao teor
de chumbo presente nesta liga. Trata-se de uma aplicação específica,
e não uma restrição aos produtos em ligas de bronze, que continuam
permitidos para outras aplicações.
Para garantir o fornecimento de soluções aos mercados nacional e
internacional, o que permite a realização de uniões entre tubos para
redes de água potável, a Paranapanema passou a desenvolver, gradualmente, conexões em ligas de cobre em substituição às de ligas de
bronze. O processo consolida sua participação nas ações de desenvolvimento de novas tecnologias ambientalmente corretas.
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Governança
corporativa
Listada pela revista Exame como uma das 100 maiores empresas do Brasil
de 2016, única produtora de cobre do País e referência em tubos e conexões no mercado de construção civil com a marca Eluma, a Paranapanema
alcançou, no ano passado, um novo patamar em governança corporativa,
ao integrar o IGC100 (Índice de Governança Corporativa), promovido pela
revista AméricaEconomia, em parceria com a consultoria Delta Economics
& Finance.
Em sua terceira edição, a lista busca apontar as melhores empresas do
Brasil em governança dentro de sete dimensões: geral; disclosure e transparência; conselhos, comitês e diretoria; propriedade e controle; direitos
dos acionistas; contabilidade e auditoria; e gestão de risco.
Um questionário construído especificamente sobre o tema avaliou as
maiores empresas em volumes de negociação na BM&FBovespa por meio
das informações disponibilizadas em seus websites, enviadas à Comissão
de Valores Mobiliários (CVM), como Formulário de Referência, e também
nos relatórios de sustentabilidade.
A Paranapanema ficou na 14ª posição do IGC100 de 2016, resultado de
nossos contínuos esforços em manter um processo de relacionamento
com sócios, conselho de administração, órgãos de fiscalização e controle,
e demais stakeholders da companhia.
O modelo de governança corporativa da Paranapanema valoriza o compromisso com a ética nos processos de tomada de decisão. Todas as práticas baseiam-se em documentos de referência, como o Código de Ética e o Estatuto
Social, sempre de acordo com as diretrizes da responsabilidade empresarial,

prestação de contas, transparência, equidade e decisões colegiadas orientadas para o consenso entre as partes envolvidas, com visão de longo prazo.
Para pautar os negócios e princípios de atuação, a Paranapanema adota
um Código de Ética e políticas que determinam os princípios, valores e objetivos da Companhia, além de estabelecerem padrões gerais de orientação aos administradores e colaboradores, com base nas melhores práticas
de Governança Corporativa.
Com controle acionário bastante pulverizado e sem controladores, além
dos investidores qualificados, mais de 8 mil pessoas físicas e jurídicas
investem na Paranapanema. Esta base acionária exige um atendimento
exclusivo e dedicado, realizado pela área de Relações com Investidores.
O setor é responsável pela interação com acionistas, investidores, analistas, reguladores e demais entes do mercado de capitais. Os resultados
financeiros são divulgados trimestralmente em padrão IFRS (International
Finance Reporting Standard) desde 2010, com teleconferências.

Listada pela revista
Exame como uma das
100 maiores empresas
do Brasil de 2016

Os negócios e os princípios de
atuação são pautados pelo Código
de Ética e políticas que determinam
valores e os objetivos da Companhia.

composição acionária
(base 31/12/2016)

pessoas físicas

24%

16%

investidores locais
investidores estrangeiros
sulamérica
bonsucex holding
petros
caixa
previ

7%
9%

17%

7%

12% 10%
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Assembleia Geral de Acionistas

Comitês de Assessoramento

Código e Linha Ética

As Assembleias Gerais de Acionistas são as instâncias máximas de
deliberação na Paranapanema. Cabe ao Conselho de Administração
convocar as Assembleias Ordinárias anualmente e as Assembleias
Extraordinárias, sempre que houver necessidade.

O Regimento Interno do Conselho de Administração prevê a
constituição de comitês de assessoramento como instrumentos de
apoio à administração. A Companhia conta com quatro comitês:

A Paranapanema preza pela total integridade, transparência e responsabilidade nas relações com seus públicos. Por isso, o cuidado com
a conduta ética e a informação verdadeira e honesta de seus líderes,
colaboradores, fornecedores e parceiros é defendido, valorizado e
incentivado continuamente.

Conselho de Administração
O Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiada da
Companhia responsável pela aprovação dos principais planos e metas
organizacionais, estabelecimento de diretrizes específicas a serem
implementadas internamente e pelo monitoramento do desempenho
empresarial da Companhia e de seus executivos sem, contudo,
interferir em suas atividades operacionais.
A remuneração dos órgãos de administração da Companhia está descrita no Formulário de Referência (FR), disponível através do website,
na área de RI (www.paranapanema.com.br/ri).

A Paranapanema
preza pela total
integridade,
transparência e
responsabilidade
nas relações com
seus públicos.

1. Comitê de Auditoria;
2. Comitê de Finanças, Riscos e Contingências;
3. Comitê de Gestão de Pessoas e Sustentabilidade;
4. Comitê de Estratégia, este último não permanente.
A principal função dos Comitês de Assessoramento é de análise, recomendação e validação das informações destinadas ao Conselho de
Administração da Companhia, com o objetivo de aumentar a eficácia
das decisões tomadas pelo colegiado.

ASSEMBLEIA geral

conselho
fiscal

Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Companhia funciona como órgão fiscalizador,
responsável pelo exame, verificação, fiscalização e controle das contas
da Companhia e da legalidade dos atos praticados pelos Administradores, sempre se reportando à Assembleia Geral.
Diretoria Executiva
Os Diretores Executivos são os representantes legais, responsáveis,
principalmente, pela administração da Companhia e pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de
Administração. Eles são eleitos pelo Conselho de Administração, com
mandato coincidente, e podem ser reeleitos e destituídos a qualquer
tempo.
A Diretoria Executiva da Paranapanema é formada por seis membros,
com mandato de dois anos e término coincidente com o do Conselho
de Administração, permitida a reeleição.

14

conselho de
administração

auditoria
interna

presidência

diretoria
comercial

diretoria
financeira e ri

diretoria
de gestão
corporativa

Obs.: A base dos dados é de dezembro/2016.

diretoria
jurídica e
de relações
institucionais*

diretoria
industrial (ba)

diretoria
industrial (sp/
es) & áreas de
suporte
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Ao longo dos últimos anos, a Companhia adotou uma série de medidas
para fortalecer ainda mais seu modelo de governança, como a revisão de
seu Código de Ética que representa, também, a identidade da Paranapanema e colabora diretamente para o fortalecimento da relação que a empresa estabelece com a sociedade e o meio ambiente sob um estilo justo,
correto e respeitoso. Dentre outros pontos, o Código é explícito em temas
como a proibição do trabalho infantil, análogo à escravidão ou qualquer
tipo de violação aos Direitos Humanos em suas operações ou de seus
fornecedores. Além de ser entregue a todos os colaboradores e fornecedores da Companhia o documento pode ser acessado livremente em seu
website (www.paranapanema.com.br).
Em 2014, foi lançada a Linha Ética, canal de comunicação direto e confidencial, aberto a todos os stakeholders da Companhia, pelo qual é possível
reportar qualquer tipo de atividade ou comportamento que não esteja de
acordo com o Código de Ética da Paranapanema.

Desde seu nascimento, a Linha Ética da Paranapanema sempre foi coordenada por uma auditoria independente, o que assegura a completa independência e confidencialidade do canal. Em 2016, a Linha Ética passou a
ser coordenada pela Deloitte. A consultoria e Companhia não realizam
nenhum tipo de registro ou rastreamento de computadores.
Internamente, os reportes são conduzidos pela área de Auditoria Interna, ligada diretamente ao Conselho de Administração da Companhia, e
responsável por cumprir um cronograma anual de monitoramento das
políticas da empresa e demais itens de compliance.
A Paranapanema conduz, anualmente, ações de conscientização e engajamento sobre ética com seus colaboradores. No último ano, por exemplo, houve um concurso de frases com o tema “Ética no meu dia a dia", no qual as três
melhores sugestões foram premiadas com kits de livros sobre filosofia e ética.
Em 2016, a Linha Ética recebeu as seguintes classes de chamados:

2% 2%
Tipo de Chamado
2016

20%
Pessoas
SSMA
Cliente
Conduta
Conflito de Interesse
Gestão da Informação

4%
9%

63%
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Canais de acesso da Linha Ética:
Telefone:
0800-545-5013
E-mail:
linhaeticapma@deloitte.com
WhatsApp:
+55 (71) 98235-0182
Carta:
Caixa Postal 5850 - CEP: 41820-970
Website:
www.ethicsdeloitte.com.br/paranapanema
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Gestão de riscos
A Paranapanema entende que o gerenciamento de risco é fundamental para apoiar seu plano de crescimento e seu planejamento estratégico e financeiro. De acordo com a diretriz da Política de Gestão de
Riscos de Mercado, aprovada pelo Conselho de Administração, a Companhia tem como principal objetivo prevenir os impactos inesperados
das variações de preços de mercadorias, taxas de câmbio e de juros
na lucratividade e no fluxo de caixa da Paranapanema. Também atua
dentro das melhores práticas de governança corporativa. E, ainda,
com contratos que assegurem a efetiva implantação das diretrizes da
Paranapanema em relação à gestão de risco de mercado, com apoio
a seu plano de crescimento, seu planejamento estratégico e a continuidade de seus negócios. Assim, fortalece sua estrutura de capital e
gestão de ativos e garante a confiabilidade de sua gestão financeira.
Toda matéria sobre gerenciamento de riscos a ser apreciada pelo
Conselho de Administração e, conforme pertinência da matéria, deve
ser apresentada antecipadamente ao Comitê de Finanças, Riscos e
Contingências da Companhia.

Todas as atividades da Paranapanema estão sujeitas à obtenção
de licenças ambientais. As licenças, quando emitidas, estabelecem
condicionantes dos respectivos órgãos licenciadores que devem ser
cumpridas por nós. Também estamos sujeitos à elaboração de estudos de impacto ambiental e à realização de audiências públicas antes
da aprovação de novas atividades. Todas as nossas operações estão
sujeitas a rigorosas leis e regulamentações ambientais que nos impõem uma vasta gama de obrigações e responsabilidades e incluem
a necessidade de submeter nossos empreendimentos e atividades ao
processo de licenciamento ambiental.
Nossas operações estão sujeitas a todos os perigos e riscos inerentes à
operação de refino de cobre (smelters) e de semielaborados de cobre
e suas ligas; à utilização de recursos naturais, bem como a operações
industriais de modo geral.

Todas as atividades
da Paranapanema
estão sujeitas
à obtenção de
licenças ambientais
Paranapanema atua de acordo com
as melhores práticas de governança.
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Nova estratégia de comunicação
aprimora o diálogo com diversos
públicos.
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Nossos stakeholders
Em 2016, a Paranapanema deu início à implementação de uma nova estratégia de comunicação, para aprimorar o diálogo com seus diversos públicos,
como colaboradores, clientes, fornecedores, imprensa, governo e sociedade em geral. A Companhia acredita que, somente com uma comunicação
alinhada e integrada, feita com transparência e responsabilidade, é possível
traduzir e transmitir os esforços empenhados nos últimos anos para a construção de uma empresa ainda mais forte, mesmo dentro de um contexto
político e econômico extremamente desafiador como o atual.
Um exemplo desta nova fase na comunicação são nossos dois websites, um
institucional (www.paranapanema.com.br) e outro de relações com investidores (www.paranapanema.com.br/ri), constantemente atualizados, que formam
um verdadeiro banco de dados sobre a Paranapanema, seus produtos e processos. Dezenas de páginas, notícias e documentos que traçam uma radiografia da companhia, garantido um processo fluído, contínuo e democrático de
acesso à informação e relacionamento com a empresa.
Além deles, a Companhia possui e desenvolve estratégias e ferramentas próprias de diálogo com seus públicos, como eventos, relatórios, boletins, newsletters e publicidade. Destaca-se em 2016 a participação em feiras de carreiras
de universidades na Bahia e em São Paulo, encontro com todos os clientes da
linha Caraíba para apresentação do resgate da marca, participação no evento
Agenda Bahia do CREA-BA e palestras no programa "Construindo o Futuro",
que visa aproximar empresas e comunidade do Polo Industrial de Camaçari.
Ainda por meio da realização de encontros, geração de pautas e atendimento
às demandas dos veículos de comunicação, a Paranapanema manteve um
contato aberto e constante com imprensa e formadores de opinião dentro e
fora do Brasil. O resultado: 186 citações sobre a Companhia, 53,8% positivas e
27,4% neutras. O número equivale a mais de 11 milhões de leitores potenciais
impactados em todo o Brasil.
A Paranapanema participa de algumas das principais associações e entidades ligadas ao segmento de cobre, que têm por finalidade a representação na defesa dos interesses de classe.

STAKEHOLDERS

AÇÕES DE RELACIONAMENTO E CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Acionistas e Investidores

Website de Relações com Investidores | E-mail para a Comunicação com a Área de Relações com Investidores | Contato Telefônico | Reuniões | Relatórios e
Teleconferências Trimestrais | Relatório de Sustentabilidade | Participação em Conferências | Vídeo Institucional | Linha Ética | Código de Ética | Políticas Específicas

Clientes

Eventos de Relacionamento | Website | Canal Telefônico | Visitas Periódicas | E-mail Marketing| Visitas da Equipe de Assistência Técnica e Comercial |
Vídeo Institucional | Relatório de Sustentabilidade | Linha Ética | Código de Ética

Colaboradores

Jornal mural | Newsletter | Intranet | Website | Eventos | Linha Ética | Reuniões Periódicas | Atendimento Pessoal | Relatório de Sustentabilidade |
Linha Ética | Código de Ética | Vídeo Institucional

Fornecedores

Contato Telefônico | Contato via E-mail | Políticas Específicas | Relatório de Sustentabilidade | Linha Ética | Código de Ética

Comunidade

Atendimento via Website | Contato Telefônico | Encontros Pessoais | Relatório de Sustentabilidade | Linha Ética | Código de Ética | Programas de Educação

Governo e Sociedade em Geral

Participação em Fóruns e Comitês Setoriais | Participação em Associações e Instituições | Website | Relatório de Sustentabilidade | Linha Ética | Código de Ética

Associações setoriais das quais a Paranapanema participa
ENTIDADE

DESCRIÇÃO

ABCobre

Associação Brasileira do Cobre

ABM

Associação Brasileira de Metalurgia

ABRAVA

Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento

ACB

Associação Comercial da Bahia

COFIC POLO

Comitê de Fomento Industrial de Camaçari

FIEB

Federação das Indústrias do Estado da Bahia

SIMMEB

Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado da Bahia

SINDICEL

Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo

SINDIFER

Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo

USUPORT

Associação de Usuários dos Portos da Bahia

ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

IEDI

Instituto de Estudos para Desenvolvimento Industrial
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Receita de 2016 é de R$ 4,6 bilhões.
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Valor econômico gerado e distribuído
Consolidado
2016

2015

Receitas
Vendas de Mercadorias e Serviços

4.922.478

6.183.378

(11.915)

(16.017)

24.941

(2.417)

(3.879.629)

(5.114.738)

(646.527)

(487.251)

Perda(Recuperação de Valores Ativos)

409.348

(36.681)

Depreciação, Amortização e Exaustão

(141.862)

(122.332)

267.486

403.942

-

-

1.490.468

2.032.898

1.757.954

2.436.840

1.757.954 100%

2.436.840

(Provisão)Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa
Outras Receitas
(Inclui o valor dos impostos - ICMS e IPI)
Custo das mercadorias e serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

Resultado de equivalência
Receitas financeiras

100%
Pessoal e encargos

13,0%

228.564

9%

214.342

Impostos, taxas e contribuições

16,7%

294.180

3%

82.888

Juros e aluguéis

91,5%

1.608.378

82%

2.004.824

Lucros retidos

0,0%

-

0%

-

Dividendos suplementares propostos

0,0%

-

1%

24.186

-21,2%

(373.168)

5%

110.600

(Prejuizo) Lucro líquido do exercício

Os últimos avanços na direção de uma política fiscal mais austera,
que sinaliza ao mercado uma melhora nas expectativas das principais
variáveis macroeconômicas, tais como queda da inflação, juros e volta
do crescimento do PIB, poderão se traduzir, no médio prazo, em retomada das vendas no mercado interno de produtos de cobre.
Em relação ao cenário externo, diante da continuidade das taxas de
juros em níveis muito baixos nas economias dos países desenvolvidos,
os investidores estrangeiros devem intensificar a busca por melhores
retornos para os seus portfólios. Neste sentido, o aumento de confiança na condução da política e economia brasileira podem favorecer a
entrada de investimentos estrangeiros e crescimento do nosso PIB.
No contexto da reestruturação em curso de sua estrutura de capitais,
o foco da Paranapanema em 2017 continuará sendo a adequação do
perfil de seu endividamento, com a compatibilização de sua capacidade de geração operacional de caixa.

Assistência financeira
recebida do governo
Benefícios e créditos fiscais:
– Desenvolve: A unidade industrial sede social localizada em Dias
d'Ávila (BA) goza de incentivo fiscal de ICMS, no âmbito do Programa
de Desenvolvimento Industrial e de Integração Econômica do Estado
da Bahia. Instituído pela Lei nº 7.980, de 12 de dezembro de 2001
regulamentado pelo Decreto nº 8.205/2002, o incentivo tem por
objetivo de longo prazo complementar e diversificar a matriz industrial e
agroindustrial do Estado. Este benefício se aplica apenas para as vendas
no mercado interno.
– Reintegra: Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras.

Compras em fornecedores locais
A Paranapanema, ciente de seu importante papel no desenvolvimento
das comunidades onde está presente, busca adquirir, sempre que
possível, suprimentos e materiais em fornecedores locais (dentro do
próprio Estado onde a planta está instalada). Vale ressaltar, porém, que
por questões de competitividade e disponibilidade, a maior parte do
concentrado de cobre adquirido como matéria-prima pela Companhia
vem do Exterior, principalmente do Chile e do Peru, e representa as
maiores despesas da Paranapanema (unidade Dias d'Ávila).
– Dias d'Ávila (BA): Total – R$ 436 milhões /
Dentro do Estado – R$ 222 milhões (51%)
– Santo André (SP): Total – R$ 133 milhões /
Dentro do Estado – R$ 119 milhões (89%)
– Serra (ES): Total – R$ 6,7 milhões /
Dentro do Estado – R$ 3,4 milhões (51%)
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Uso de materiais
Os materiais abaixo são os principais insumos aplicados na produção das três unidades
da Paranapanema. Os dados foram retirados de uma análise do consumo em 2016.

Materiais provenientes de fontes não renováveis:

Unid

Quantidade

Fornecimento

Gás natural

M3

41.241.521

Externo

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)

M3

167.680

Externo

Gás Oxigênio

M3

29.708.487

Externo

Óleo Diesel

L

845.000

Externo

Sulfato Férrico

T

11.957

Externo

Tijolo Refratário

PEC

53.490

Externo

Concreto e Argamassa Refratário

T

1.190

Externo

Hidróxido de Sódio

KG

2.243.780

Externo

Percloroetileno

KG

38.210

Externo

Cal Virgem

T

15.351

Externo

Sulfato de Bário

T

237

Externo

Areia Quartzosa

T

86.739

Externo

Batoque de plástico

MILHARES

4.368,75

Externo

Lubrificantes

L

152.460

Externo

Com o objetivo de garantir processos eficientes, todas as unidades da
Paranapanema mantêm um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), que
acompanha desde o uso da matéria-prima à geração e destinação de seus
resíduos e coprodutos, além da distribuição dos produtos.
Com base nos requisitos legais e regulamentares, em seus aspectos e potenciais, impactos ambientais e também com foco na melhoria contínua
de seus processos, a Companhia estabelece objetivos e metas ambientais,
cujo alcance depende do empenho de todos os colaboradores, o que
inclui os técnicos das áreas e a Diretoria Executiva.
As unidades contam com sistemas de reutilização de água, coleta seletiva
interna, energia solar em pontos específicos, controle das emissões de
gases de efeito estufa, entre outras ações.
A Paranapanema busca atender o Princípio da Precaução da Declaração do
Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992) das Nações Unidas (ONU)
com a avaliação constante dos riscos referentes aos aspectos e impactos
ambientais de cada unidade. A empresa investe em melhorias, com o monitoramento de emissões atmosféricas, ruído externo, geração e destinação de
resíduos e outros processos potencialmente poluidores, visando sempre a preservação do meio ambiente, das comunidades vizinhas e dos colaboradores.
O Princípio 15 da Declaração do Rio estabelece que, quando houver ameaça
de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não
será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente
viáveis para prevenir a degradação ambiental.

Materiais provenientes
de fontes renováveis

Unid

Quantidade

Fornecimento

Embalagens de madeira
(ex.: pallete, caixa etc.)

PEC

143.147

Externo

Embalagens de papelão
(ex.: caixas, tubos e chapas)

PEC

517.228

Externo

Papel para embalagem
(ex.: papel crepado, papel kraft)

KG

5.076

Externo

Durante o ano, a Companhia realiza uma série de ações para conscientizar e engajar seus colaboradores sobre a importância da proteção ao meio ambiente e
a necessidade de se manter um Sistema de Gestão Ambiental ativo e atualizado.
Por exemplo, para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente em 5 de junho,
a Paranapanema promoveu, em 2016, a Semana do Meio Ambiente, evento corporativo, realizado simultaneamente em todas as unidades, com palestras, peças
de teatro e a entrega de sementes de árvores. Em Santo André e Serra, houve
ainda um concurso que premiou colaboradores que plantaram as sementes
entregues e enviaram fotografias para registrar o crescimento da árvore.
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Reciclagem de sucata de cobre
CONSUMO DE SUCATA NA PRODUÇÃO DE COBRE NOVO (BA)
A reciclagem do cobre para uso industrial apresenta vantagens
econômicas e socioambientais e, assim como acontece com a maioria
dos metais, pode ser repetida muitas vezes sem que haja perda das
características originais do material. A indústria da reciclagem é capaz
de recuperar potencialmente 100% do cobre utilizado, sem perda de
qualidade e com a geração de muito pouco ou nenhum resíduo.
A Paranapanema é a maior operadora de sucata de cobre do País, com
capacidade de reciclagem anual de cerca de 70 mil toneladas do metal
para novo uso. A Companhia é a única no Brasil que consegue transformar
sucata em cobre superpuro novamente, por meio do processo de eletrólise, presente na unidade de Dias d'Ávila (BA).
Além de ambientalmente correto, a reciclagem da sucata também reduz
custos de produção. Com este potencial em vista, a Paranapanema possui
uma linha completa de equipamentos de sucata (secador, briquetadora,
separador e picotador), instalada no Centro Reciclador da unidade de Santo André (SP) – para processamento de sucatas mistas e cavacos de latão,
além de dois Trommels, um em Santo André e outro instalado na unidade
de Dias d'Ávila (BA), onde a sucata é largamente consumida a granel nos
fornos conversores e de refino.
Do maquinário instalado, o Trommel, equipamento de separação de
material, é o que mais agrega valor, pois além de facilitar a dinâmica no
recebimento de materiais, faz a separação eficaz de potenciais rejeitos
que antes poderiam ser incorporados ao processo. Isso evita retrabalhos e,
consequentemente, gastos desnecessários.
A reciclagem do cobre é utilizada no processo industrial para fabricação
de todos os tipos de produtos, dos cátodos com alto grau de pureza às
ligas binárias, de cobre e zinco, e ternárias, de cobre, zinco e chumbo. Os
materiais mais produzidos com o cobre reciclado são cabos elétricos, peças de motores, computadores, instalações hidráulicas, calefações, válvulas
e eletrodomésticos.

As sucatas de cobre são adquiridas pela Paranapanema no mercado interno
nacional e externo, por meio de clientes e fornecedores certificados pela
Companhia, além do reprocesso de excedentes de suas linhas de produção.
Do ponto de vista socioambiental, o uso de sucata de cobre pela indústria
reduz a necessidade de extração da calcopirita na natureza. Dessa forma,
quanto maior a reciclagem do metal, menor a dependência da indústria
pelos recursos minerais metálicos.
Outra vantagem é que, ao reciclar, evita-se que o material seja destinado a
aterros sanitários ou descartado na natureza, em rios, lagos, solos e matas.
Os metais, em geral, possuem grande durabilidade e, em média, o tempo
de decomposição pode chegar a 500 anos.

25%
20%

22%

22%

15%
12%

10%
5%
0%
2014

2015

2016

Uma das características do cobre é sua longa vida útil. Desde o ano de
1900, estima-se que já foram produzidas 550 milhões de toneladas de cobre. Cerca de dois terços dessa quantidade ainda estão em uso produtivo.
A unidade de Dias d’Ávila (BA) pode utilizar até 25% de sucata no total da
matéria-prima para a produção de cobre novo, porém, em 2016, por conta
da alta do dólar e medidas de proteção ao caixa da Companhia, a Paranapanema reduziu o consumo de sucata em um total equivalente a 12% do
consumido como matéria-prima.

CONSUMO DE SUCATA NA PRODUÇÃO DE COBRE E SUAS LIGAS (SP)

25%
20%

A unidade de Santo André (SP) também atua como prestadora de serviços
na transformação da sucata de cobre de clientes em produtos, processo
denominado tolling. Este cobre é usado na produção de barras, tubos de
cobre e laminados para estes clientes.

15%
10%

12%

12%

12%

5%
VOLUME DE SUCATA RECEBIDA (SP)
ANO
Toneladas

2014

2015

2016

31.491

19.686

14.203

0%
2014

2015

2016
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Indicadores Ambientais
Indicadores Gerais

Unidade de Medida

2013

2014

2015

2016

R$/mil

9.446

14.494

9.782

9.254

kwh

383.797.122

480.027.892

438.697.565

438.300.998

kwh/t

1.494

1.257

1.304

1.359

Total captado de água subterrânea (geração interna)

m3

2.563.352

2.793.747

2.869.965

2.867.123

Total captado de água (municipal ou terceiros)

m3

96.701

92.932

67.899

134.456

Total de água recirculada

m3

1.658.911

1.417.653

983.222

1.777.103

Consumo anual de água

m3

4.318.964

4.304.332

3.921.086

4.178.683

%

38

33

25,1

28,2

Valor investido em projetos de melhoria ambiental
Consumo anual de energia

1

Consumo de energia por t de cobre

% de recirculação (eficiência do processo)
Captação de água por t de cobre

m /t

10

7

8,73

9,3

m3

41.802.924

44.051.534

48.927.847

40.571.505

m /t

204

115

145,42

125,76

Geração de Resíduos Classe 1

t

-

3.669

5.168

2.496

Geração de Resíduos Classe 2

t

-

477.130

518.191

520.953

2

Gás natural
Consumo de gás natural por t de cobre

3
4
5

3

3

NOTAS
(1) Consumo anual de energia geral e específico
Verifica-se uma redução do consumo de energia elétrica para o ano de 2016. No entanto, percebe-se que o consumo
específico de energia elétrica mostra uma elevação, motivado pela redução na produção de cobre durante o ano. A
Paranapanema utiliza energia solar para aquecimento da água nos vestiários dos colaboradores das unidades de Santo
André (SP) e Serra (ES).
(2) Captação de água por t de cobre
O percentual de aumento do consumo de água entre 2015/2016 em toda a Paranapanema foi de 6,6%. Em Dias d’Ávila
(BA), foi aberto um PDCA para identificar e avaliar tal aumento de consumo e, paralelamente, criado um projeto para
estudar otimizações no consumo de água da unidade. Em Santo André (SP), a diferença entre os dados de 2015 e 2016
deve-se a uma mudança na base de cálculo: em 2016, passou-se a incorporar o valor da água de reúso (proveniente da
empresa Aquapolo) no total de água utilizado pela unidade. Além disso, houve mudanças em alguns processos produtivos e no processo de tratamento de água industrial, o que levou a um consumo de água por tonelada de material
produzido maior que nos anos anteriores. A unidade de Serra, especificamente, apontou uma redução no consumo de
água, relacionada a uma menor produção da planta.
(3) Consumo de gás natural por tonelada de cobre
Em virtude de manutenções e ajustes operacionais, foi possível, em 2016, reduzirmos o consumo de gás natural na
unidade da PMA Ba.
(4) Geração de Resíduos Classe 1
Observa-se que existe uma redução expressiva na geração dos resíduos Classe 1. Isto é devido ao fato do trabalho realizado para a reclassificação do resíduo sucata refratária, a qual passou a se enquadrar como resíduo Classe 2.
(5) Geração de Resíduos Classe 2
Em decorrência do aumento da geração de escória, houve um aumento da geração dos resíduos classe 2. Esta geração
se deu pelo fato da Paranapanema ter consumindo concentrado em seu processo com baixo teor de Cobre.
(6) Em 2016 não houve a produção deste material.

Unidade de cobre primário (BA)

Unidade de Medida

2013

2014

2015

2016

kg

20.010

31.367

6.183

0

(kg enxofre/t de
matéria-prima)

12

18

27

29

(μg/m3)

2

4

5

5

Quantidade de resíduos sólidos gerados

t

449.397

475.511

525.998

523.763

Quantidade de resíduos reciclados

t

419.541

444.080

341.662

324.624

Aproveitamento de resíduos

%

93%

90%

65%

62%

Recuperação do cobre via eletrolítica de solução saturada de
processo de decapagem
6

Taxa de emissões específicas de enxofre para a atmosfera

7

Concentração de SO2 nas estações de qualidade do ar

8

(7) Com relação às emissões atmosféricas, observa-se uma elevação do indicador resultante das emissões fugitivas de
SOx. Esse acréscimo deu-se em função da manutenção emergencial realizada em agosto de 2016. A Paranapanema vem
realizando diversos trabalhos com o objetivo de sanar os vazamentos de gás e paradas programadas de manutenção
com este objetivo. Foi criado um grupo de trabalho para discutir este tema. Como uma das ações para entendimento
e resolução deste problema, foi contratada uma consultoria canadense que irá propor melhorias tecnológicas para a
redução dos índices apurados. Importante observar que, apesar do aumento das emissões atmosféricas, o índice da
qualidade do ar medido no entorno da fábrica tem se mantido constante quando comparado a 2015.
(8) Taxa de emissões específicas de enxofre para atmosfera e concentração de SO2 nas estações de qualidade do ar
Com relação às emissões atmosféricas da unidade de Dias d’Ávila (BA), observa-se um pequeno acréscimo deste indicador em relação à 2015, resultante das emissões fugitivas de SOx. Este acréscimo deu-se em função da manutenção
emergencial realizada em agosto de 2016. Ainda em 2016, foi concluído Estudo de Dispersão Atmosférica, contratado
no final de 2015 e realizado pela Cetrel, empresa responsável pelo tratamento de resíduos de grande parte das empresas
do Polo Industrial de Camaçari, na Bahia. O estudo mostrou que as concentrações de poluentes diversos monitorados
na atmosfera sobre os núcleos urbanos próximos à unidade da Paranapanema em Dias d'Ávila estão abaixo dos limites
preconizados pela Resolução CONAMA 3 de 1990.
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Uso e reutilização
de água
Uma indústria como a Paranapanema necessita de um volume
considerável de água, especialmente para processos como os de
resfriamento do metal e limpeza de equipamentos. A gestão desse
recurso natural é, portanto, de fundamental importância tanto pela
atividade da Companhia como por sua responsabilidade enquanto
grande consumidora. Nesse sentido, o planejamento estratégico da
Paranapanema contempla tanto a redução do consumo como o uso
inteligente do recurso.
Em Santo André, a Paranapanema abastece 94% da necessidade hídrica da planta com água de reúso, a partir de uma estrutura interna de
captação e tratamento de água da chuva, dos processos industriais e
do esgoto. Com a implantação da nova linha de tubos retos na unidade, em funcionamento desde fevereiro de 2016, a empresa firmou
parceria com o Projeto Aquapolo para manter seu alto patamar de
consumo de água de reuso.
O Aquapolo, parceria entre a Odebrecht Ambiental e a Sabesp, trata
o esgoto dos imóveis conectados à rede coletora na região e fornece
a empresas do Polo Petroquímico do ABC para uso em processos que
não demandem água potável. A Paranapanema é a primeira empresa
fora do Polo a estabelecer parceria com o projeto. O acordo prevê o
fornecimento de 11 m3 de água de reúso por hora, cerca de 7,9 milhões de litros de água de reúso por mês para abastecer os setores da
Fundição, Laminados, Extrudados e Utilidades. O volume representa
35% de redução de custos na comparação com os valores que seriam
gastos caso fosse utilizada água da rede de fornecimento convencional.

toneladas

de capacidade total
instalada na produção de
derivados de cobre
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Com sua estrutura interna, que compreende um reservatório para
captura de água da chuva e estações de tratamento de água industrial, de lodo e de esgoto, a Paranapanema recupera cerca de 77 milhões de litros por mês. No ano passado, a empresa tratou e reutilizou
925 milhões de litros de água, volume que equivaleria a 370 piscinas
olímpicas, o que torna a planta quase autossuficiente, protegendo os
recursos naturais.
Além de um mecanismo interno de captação e tratamento, a empresa
também possui um sistema que monitora o fornecimento do recurso
para os principais setores fabris e permite realizar, diariamente, um balanço hídrico da fábrica. O sistema possibilita visão clara do consumo
por áreas específicas e a identificação de vazamentos ou oportunidades de redução ainda maior do consumo.
Na unidade de Dias d'Ávila (BA), a captação de água acontece diretamente de poços artesianos, perfurados e operados pela Paranapanema, com a reutilização de água nos processos de Fundição e Ácido
Sulfúrico, além de procedimentos de limpeza das áreas. Em Serra (ES),
o abastecimento de água potável é realizado pela concessionária local
de Serra (Cesan) e também por poços artesianos.

Uso inteligente
e redução do
consumo de água
fazem parte do
planejamento
estratégico

77 milhões
de litros
são recuperados pela
Paranapanema Utinga
todo mês

Em relação ao descarte de água, em Santo André, há apenas o descarte de água pluvial no rio Tamanduateí em seu trecho que passa pela
cidade, totalmente urbanizado. Este rio possui classe 4 e, portanto,
tem níveis de poluição tais que implicam apenas em funções ambientais como harmonia paisagística e navegação (Decreto DAEE nº 10.755
- de 22 de novembro de 1977 disponível em: http://www.daee.sp.gov.
br/legislacao/arquivos/835/decreto_10755.pdf. Classificação de rios: http://
portalpnqa.ana.gov.br/enquadramento-bases-conceituais.aspx)
Em Dias d'Ávila, não há descarte de água. Existe apenas o envio de
efluentes líquidos para tratamento e deposição final pela Cetrel (Central de Tratamento de Efluentes Líquidos) do Polo Industrial de Camaçari. Em Serra, não há o descarte de água. Todas as unidades possuem
Estações de Tratamento de Efluentes.
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Gerenciamento de
resíduos e coleta seletiva
A gestão eficiente dos resíduos gerados na Paranapanema faz parte
das ações que embasam o Sistema de Gestão Ambiental e depende
fundamentalmente da parceria entre colaboradores e as áreas
técnicas.
Anualmente, são realizados campanhas, treinamentos e ações de engajamento que visam conscientizar os colaboradores quanto a importância da redução, reutilização e reciclagem de materiais de origem
industrial e administrativa.
Com o intuito de garantir a destinação adequada e potencializar a
reutilização desses materiais, a Paranapanema prioriza o envio dos
resíduos para reciclagem, coprocessamento e tratamentos que garantam seu reaproveitamento e a redução do uso global de matérias
primas e energia em novos processos produtivos.

Reaproveitamento:
resíduos são
encaminhados
para reciclagem,
coprocessamento
e tratamento

Dentre os resíduos enviados para reciclagem, temos plástico polimerizado, copos, papel e papelão.

Sistema de Coleta Seletiva Interna (kg)
RESÍDUO
Plástico
Papel e papelão
Total

2013

2014

2015

2016

60.971,00

28.075,00

48.384,00

55.505,00

143.884,00

171.639,00

175.983,00

160.270,00

204.855,00

199.714,00

224.367,00

215.775,00
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Sistema de aproveitamento da escória
granulada de Dias d’Ávila (BA)
A geração da escória de cobre é inerente ao processo pirometalúrgico
da purificação do cobre. Consiste em um material de cor negra, seco,
que não absorve água e é mais duro que a areia. A escória granulada
é classificada como não tóxica e não causa danos ao meio ambiente
por ser isenta de ferro livre, cloreto livre ou sais solúveis em água. Na
Paranapanema, a escória granulada é comercializada como coproduto
e aproveitada em diversas aplicações, como:

de plástico, papel e papelão
coletadas em 2016

– Aditivo ao cimento – composto dos elementos silício e ferro, é utilizado pelas indústrias cimenteiras na linha de produção do clínquer;
– Blocos para piso;
– Jateamento de superfícies;
– Estabilização de taludes;
– Sub-base para asfalto;
– Massa asfáltica.
Em 2016, houve um aumento na geração da escória de cobre devido
a utilização de concentrados com menor teor de cobre e, por consequência, maior teor de ferro. Os volumes de venda da escória de cobre
neste ano também foram inferiores se comparados aos números de
2015, devido à retração geral da economia. Desta forma, o índice de
reaproveitamento de escória apresentou queda no ano de 2016 quando comparado ao ano de 2015.

7

toneladas

de plástico coletadas a mais,
em comparação a 2015
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geração de escória
450.000
400.000
350.000

412.943

370.678
357.897

324.624

300.000
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toneladas

200.000

de escória vendidas
em 2016

toneladas

150.000
100.000
42.812 38.411

50.000

29.851

40.239 30.919

31.462 30.569 24.235

0.0

41.458

38.181
35.353

2014
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mai
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ago

set

29.652
out

nov

2016

dez

venda de escória
450.000

Produção e destinação de resíduos Classe I e II
Resíduos Classe I: coprocessamento e rerefino;
Resíduos Classe II: reciclagem e aterro.
Todos coletados e tratados por empresas terceiras.

444.080

400.000

341.662

350.000

324.624

300.000
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toneladas
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SERRA (ES)
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Resíduos Classe I - 2357 t
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Resíduos transportados, importados, exportados
ou tratados considerados perigosos nos termos
da Convenção de Basileia e percentual de resíduos
transportados internacionalmente

Em 2016 na planta de Santo André, o total de resíduos
transportados considerados perigosos pela Convenção
de Basileia foi de 1.119 toneladas, composto por:

O total de resíduos transportados em 2016 na planta
de Serra, considerados perigosos pela Convenção de
Basileia foi de 327 toneladas, composto por:

O total de resíduos transportados em 2016 na planta
de Dias d'Ávila, considerados perigosos pela Convenção de Basileia, foi 115 toneladas, composto por:

72,5 t

241 t

241 t

42,5 t

54 t

746 t
30 t

15 t
117 t

 esíduos diversos contaminados com óleo (Encaminhado para coprocessamento)
R
Resíduos de Emulsão Oleosa (Encaminhado para tratamento físico-químico)
Óleo contaminado (Rerefino)
Refratário de fornos (Encaminhado para coprocessamento)
Não há resíduos exportados/transportados internacionalmente.

2t

Resíduos de Areia de Fundição (Coprocessamento)
Borra de bronze (Reciclagem)
Sólidos contaminados (Aterro)
Óleo hidráulico (Rerefino)
Não há resíduos exportados/transportados internacionalmente.

Borra oleosa: 72,5 t
Óleo lubrificante: 42,5 t
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Emissões de GEE

resumo dos escopos 1 e 2
COMPOSIÇÃO DAS EMISSÕES (tCO2e)

40%

60%
ESCOPO 1 5.550,07
ESCOPO 2 8.270,52

O resultado total do Inventário GEE da unidade de Santo André (SP) indica que a Companhia está abaixo de 20.000 t/
ano de CO2 equivalente, conforme orientação da CETESB, artigo 3º da Decisão de Diretoria nº 254/2012/V/I, de 228-2012, estando isenta da obrigatoriedade de reporte. Referência: http://inventariogee.cetesb.sp.gov.br/decisao-dediretoria-no-2542012vi-de-22-8-2012/.

13.820,58
toneladas

emitidas de CO2 em 2016,
abaixo do máximo de 20 mil t,
conforme orientação da CETESB

Em 2016, a Paranapanema realizou, pelo segundo ano consecutivo,
o inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE) na unidade de Santo
André (SP), um importante instrumento para se conhecer e monitorar
as principais fontes emissoras de gases de efeito estufa decorrentes
das atividades desenvolvidas pela Companhia. Os resultados
abaixo seguem a referência metodológica de cálculo GHG Protocol
e abrangem as emissões diretas e indiretas de GEE da empresa
(respectivamente, os escopos 1 e 2). Por conta do curto período de
tempo dos estudos, ainda cabem análises mais prolongadas para
entender se são aplicáveis ou não ações para redução das emissões de
GEE na unidade.

O estudo foi realizado internamente pela equipe de Meio Ambiente
da Paranapanema. A ferramenta utilizada é padrão, disponibilizada
gratuitamente, todos os anos, através do site do GHG Protocol Brasil:
http://www.ghgprotocolbrasil.com.br/ferramenta-de-calculo. Para o ano
de 2015 utilizou-se a versão disponível no ano de 2016: Ferramenta_GHG_Protocol_v2016.2

Com relação ao setor metalúrgico brasileiro, a Paranapanema é a única
empresa do ramo do cobre e suas ligas que mensura e divulga através
de Relatórios de Sustentabilidade anuais os dados de emissões de
GEE, e não tem, desta forma, meios de comparação de seu desempenho frente a empresas de porte e produção semelhantes.

a) Queima de combustíveis para geração de energia e vapor;
b) Outros processos que emitam GEE;
c) Transporte de pessoas, materiais, produtos ou resíduos em veículos
do empreendimento;
d) Emissões fugitivas ou evaporativas.

Por se encontrar num ramo industrial, que conhecidamente não utiliza
matéria-prima altamente impactante para o meio ambiente, do ponto
de vista de emissões de GEE, como é o caso das siderúrgicas, refinarias
e produtoras de alumínio e cimento, os resultados deste inventário
também não são passíveis de comparação com indústrias da região
e estão abaixo de 20% do total de emissões de CO2e divulgados em
relatórios de sustentabilidade de outras empresas do mesmo segmento e da região.

Escopo 2 – Emissões Indiretas de GEE

Devida às mudanças no processo produtivo que vem ocorrendo ao
longo dos últimos anos, a empresa observou uma melhoria nos seus
resultados com relação à emissão de GEE entre 2014 e 2015.

Foram analisadas as emissões diretas (escopo 1) e indiretas (escopo 2),
com o detalhamento abaixo:
Escopo 1 – Emissões Diretas de GEE

a) Emissões de eletricidade adquirida e consumida pela Companhia.
Em relação a substâncias destruidoras da camada de ozônio (SDO),
como HCFCs, CFCs, halons e brometo de metilo, a Paranapanema não
utiliza tais substâncias em seus processos, tampouco são formadas em
seus processos produtivos.

Paranapanema
relatório de sustentabilidade 2016

Uso do sistema de cabotagem
Em 2016, a Paranapanema evitou cerca de 344 viagens de caminhão
com a adoção da cabotagem (navegação próxima à costa entre portos
de um mesmo país). Com essa medida, a empresa deixou de emitir
770 toneladas de gás carbônico (CO2).
A Companhia possui como meta o aumento da participação desse
modal nas movimentações de produtos acabados. É utilizada nas
operações de transferência de produtos de cobre da planta de Dias
d'Ávila (BA) até o CDPC (Centro de Distribuição de Produtos de Cobre),
localizado em Itatiaia (RJ), além de transferências de insumos de São
Paulo para a Bahia.
A Paranapanema embarcou no porto de Salvador, no ano de 2016,
cerca de 9 mil toneladas de cátodos (placa de cobre metálico), vergalhões e fios de cobre produzidos na unidade de Dias d'ávila (BA) para
o CDPC em Itatiaia (RJ) e para Santo André (SP), onde transforma a
placa de cobre metálico em produtos de cobre (barras, laminados e
tubos).
Da unidade de Santo André (SP), a Companhia envia sucata de clientes e material reciclado para a unidade de Dias d'Ávila (BA), onde são
transformados em produtos de cobre de alta pureza.
Em conformidade com os dados da operadora logística Login e com
os cálculos da consultoria em soluções ambientais Key Associados, um
caminhão emite em média, 57 gramas de dióxido de carbono (CO2)
por tonelada a cada quilometro percorrido, contra 13,5 gramas da
cabotagem. Diante disso, a Paranapanema já estuda a implantação do
modal para deslocamentos de sucata de clientes do Sul do País para a
Bahia.
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Multas, queixas e reclamações
No ano de 2016, em Santo André e Serra, não houve o recebimento de
nenhuma multa significativa ou sanção não monetária em termos de
não conformidades com leis e regulamentos ambientais.
Em 2016, em Dias d'Ávila, a Companhia foi notificada e multada no
valor de R$ 10 mil pelo Inema (Instituto do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos) da Bahia por potencial impacto causado sobre o solo e água
subterrânea na área da Eletrólise. A Empresa adotou como plano de
ação os seguintes pontos:

– Barreira Hidráulica da Eletrólise;
– Recuperação do Poço CCCII da Eletrólise - Finalizado;
– Recuperação do Poço CCCIII da Eletrólise – Em andamento;
– Recuperação do Poço CCC I da Eletrólise – A iniciar.
Em relação a queixas e reclamações, foram registradas 29 reclamações
formais em Dias d'Ávila pelas comunidades de Lamarão (na cidade de
São Sebastião do Passé) e Leandrinho (em Dias d'Ávila) relacionadas
a emissões gasosas. Todas foram investigadas e tratadas internamente, com o devido retorno dado aos reclamantes. Vale ressaltar que a
planta de Dias d'Ávila realizou inúmeros investimentos neste sentido,
como implantação de monitoramento interno, realização do by-pass
do Precipitador da Conversão, troca do catalisador da Unidade de
Ácido Sulfúrico, entre outros. Referente às plantas de Santo André e
Serra, não houve o recebimento de nenhuma queixa formal relativa a
impactos ambientais.

A Paranapanema evitou cerca de
344 viagens de caminhão optando
pelo transporte fluvial e evitou a
emissão de 770 toneladas de CO2.
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Em 2016, uma consultoria foi contratada para realizar a primeira pesquisa de clima da Paranapanema.
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PERFIL DO QUADRO DE COLABORADORES

Um dos maiores patrimônios da Paranapanema são seus colaboradores. Por isso, investe constantemente na melhoria do ambiente de
trabalho, benefícios de qualidade, processos de comunicação e oportunidades de formação e desenvolvimento profissional, avaliados por
meio de pesquisas periódicas.
Ao final de 2016, a Companhia contava com 2.085 colaboradores: 927
na unidade de Santo André (SP), 1.060 em Dias d'Ávila (BA) e 98 em
Serra (ES). O total considera estatutários, colaboradores CLT, estagiários e aprendizes.

NÚMERO DE COLABORADORES POR CATEGORIA E GÊNERO

2.085
colaboradores
ao final de 2016

DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE CONTRATO E GÊNERO
TIPO DE CONTRATO

2014

2015

2016

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

1.864

179

1.907

188

1.788

178

Prazo Determinado

29

1

13

0

9

2

Estatutário*

11

5

11

4

12

1

Estagiário

12

8

9

13

9

12

Aprendiz

39

27

37

31

41

33

1.955

220

1.977

236

1.859

226

Prazo Indeterminado

Total de colaboradores
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*Neste número não são considerados os diretores registratos no regime CLT, estes por sua vez compõem os
quadro de contrato por prazo indeterminado.

Mais de
50 anos

2015

Conselhoo/Diretoria*

18

18

16

14

2

0

7

9

Gerentes/Chefes

79

73

56

49

7

0

44

12

Supervisores/
Coordenadores

90

62

64

61

3

4

46

14

Administrativos

256

245

229

116

113

63

150

16

1.646

1.725

1.625

1.569

56

320

1.134

171

Estagiário

20

22

21

9

12

18

3

0

Aprendiz

66

68

74

41

33

74

0

0

Total

2.175

2.213

2.085

1.859

226

479

1.384

222

Percentual

100%

100%

100%

89%

11%

23%

66%

11%

Operacionais

2016 Masculino Feminino

Até 30 Entre 30
anos e 50 anos

2014

*São considerados Diretoria CLT e Estatutária/Conselho de Administração/Conselho Fiscal.
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NÚMERO DE COLABORADORES POR REGIÃO
2016
2014

2015

Masculino

Feminino

Total

1.103

952

797

130

927

Espírito Santo

122

97

88

10

98

Bahia

950

1.164

974

86

1.060

2.175

2.213

1.859

226

2.085

São Paulo

Total de colaboradores

ROTATIVIDADE
2013

2014

2015

ÍNDICE

ÍNDICE

ÍNDICE

ADMITIDOS

DEMITIDOS

TOTAL DE COLABORADORES

ÍNDICE

Até 30 anos

25,3%

36,8%

35,9%

108

87

479

20,4%

Entre 30 e 50 anos

10,9%

23,1%

18,2%

112

188

1.384

10,8%

Acima de 50 anos

9,8%

30,2%

18,8%

10

79

222

20,0%

14,6%

27,7%

22,7%

230

354

2.085

14,0%

2013

2014

2015

ÍNDICE

ÍNDICE

ÍNDICE

ADMITIDOS

DEMITIDOS

TOTAL DE COLABORADORES

ÍNDICE

Masculino

14,0%

26,0%

20,9%

173

292

1.859

12,5%

Feminino

18,8%

42,7%

37,7%

57

62

226

26,3%

Total

14,6%

27,7%

22,7%

230

354

2.085

14,0%

ROTATIVIDADE POR
FAIXA ETÁRIA

Total

ROTATIVIDADE POR
GÊNERO

A Paranapanema investe
constantemente na melhoria do
ambiente de trabalho.

2016

2016
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2013

2014

2015

ROTATIVIDADE POR
REGIÃO

ÍNDICE

ÍNDICE

ÍNDICE

ADMITIDOS

DEMITIDOS

TOTAL DE
COLABORADORES

ÍNDICE

São Paulo

15,0%

31,7%

20,4%

122

149

927

14,6%

Espírito Santo

16,7%

20,5%

21,7%

12

11

98

11,7%

Bahia

13,4%

24,0%

24,7%

96

194

1.060

13,7%

Total

14,6%

27,7%

22,7%

230

354

2.085

14,0%
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TERCEIROS POR REGIÃO
2013

2014

2015

2016

152

222

120

110

25

23

16

16

Bahia

706

374

272

201

Total

883

619

408

327

São Paulo
Espírito Santo

327 terceiros apoiaram o time de
colaboradores em 2016.
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TAXA DE RETORNO AO TRABALHO APÓS licença-maternidade/PATERNIDADE
2014
Retorno ao
trabalho

Total

2015
Tx retorno

Retorno ao

ao

trabalho

Total

Trabalho

2016
Tx retorno

Retorno ao

ao

trabalho

Tx retorno
Total

Trabalho

ao
Trabalho

Licença-maternidade

6

6

100,0%

5

5

100,0%

16

17

94,1%

Total

0

0

N/A

0

0

N/A

0

0

N/A

Total de colaboradores

6

6

100,0%

5

5

100,0%

16

17

94,1%

* Sistema atual não contempla o levantamento específico de Licença-paternidade, que é tratado como Falta Legal junto aos demais motivos.

TAXA DE RETENÇÃO APÓS licença-maternidade/PATERNIDADE
2014
Retidos nos
12 meses

Total

2015
Tx

Retidos nos

retenção

12 meses

subseq.

Total

2016
Tx

Retidos nos

retenção

12 meses

subseq.

Tx
Total

retenção

subseq.

Licença-maternidade

4

6

66,7%

5

5

100,0%

12

17

70,6%

Licença-paternidade

0

0

N/A

0

0

N/A

0

0

N/A

Total

4

6

66,7%

5

5

100,0%

12

17

70,6%

* Sistema atual não contempla o levantamento específico de Licença-paternidade, que é tratado como Falta Legal junto aos demais motivos.
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13%

COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS RESPONSÁVEIS PELA GOVERNANÇA
NEGROS E PARDOS

2014

2015

2016

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

Conselho/Diretoria

0%

0%

0%

0%

7%

0%

Gerentes/Chefes

18%

0%

25%

8%

27%

0%

Supervisores/Coordenadores

30%

33%

51%

33%

49%

33%

Administrativos

27%

20%

30%

21%

30%

20%

Operacionais

53%

56%

61%

67%

62%

73%

Estagiário

50%

25%

67%

38%

56%

67%

COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS RESPONSÁVEIS PELA GOVERNANÇA

Aprendiz

59%

81%

89%

77%

78%

73%

GÊNERO

Total

49%
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33%

58%

40%

59%

43%

de mulheres
no Conselho e na
Diretoria

2014

2015

2016

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

Conselho/Diretoria

67%

33%

72%

28%

87%

13%

Gerentes/Chefes

86%

14%

82%

18%

87%

13%

Supervisores/Coordenadores

93%

7%

95%

5%

95%

5%

Administrativos

53%

47%

55%

45%

51%

49%

Operacionais

98%

2%

96%

4%

97%

3%

Estagiário

60%

40%

41%

59%

43%

57%

Aprendiz

59%

41%

54%

46%

55%

45%

Total

90%

10%

89%

11%

89%

11%
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Remuneração e
benefícios
A Política de Remuneração da Paranapanema estabelece as diretrizes que norteiam a definição de salários, benefícios e remuneração
variável e oferecidos pela Companhia a seus colaboradores. Os valores, praticados em consonância com os do mercado, são coerentes
com o negócio da Companhia e sua região de atuação. Cada cargo
tem seu valor definido em função de sua complexidade, especialização e relevância; as definições visam à melhoria da capacidade da
Organização de atrair, desenvolver e incentivar o desempenho dos
colaboradores e seu comprometimento com objetivos e resultados.
A Paranapanema conta com dois programas de remuneração variável:
– PRV (Programa de Remuneração Variável) – exclusivo para
diretores, gerentes e chefes, tem como objetivo alavancar resultados
em curto e longo prazos, alinhar os interesses da Companhia e os
de seus colaboradores, reconhecer performances individuais, bem
como promover a retenção de seus talentos.
– PPR (Programa de Participação nos Resultados) – contempla
todos os colaboradores efetivos (CLT ) da Paranapanema e incentiva
sua participação, nos resultados atingidos anualmente, através de
negociação e do fechamento de Acordo com Sindicato e Comissão de Representantes dos colaboradores, conforme Lei 10.101. Os
valores estipulados no PPR são iguais para todos os colaboradores
elegíveis, conforme o atingimento das metas negociadas e estabelecidas no Acordo Coletivo firmado com o Sindicato.
Não há diferenciação de salário-base entre homens e mulheres que
ocupam as mesmas funções.
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A Paranapanema oferece diversos
benefícios e conveniências aos
colaboradores efetivos (prazo
determinado e indeterminado).
Além daqueles definidos pelo
acordo coletivo da categoria, como
licença maternidade, auxílio-creche,
plano de saúde e odontológico e
PPR (Programa de Participação nos
Resultados), destacam-se:
Mulheres e homens que ocupam as
mesmas funções têm salários-base
iguais.
– S eguro de vida para morte e invalidez
– Alimentação em restaurante interno
– Plano de Previdência Privada com
contrapartida da empresa
– Vale transporte e transporte fretado
– Estacionamento
– Check-up anual para diretores e gerentes

Estagiários contam com bolsa
auxílio variável de acordo com
o ano cursado, seguro de vida,
alimentação em restaurante interno,
planos de saúde e odontológico,
vale transporte e transporte fretado.

Relação entre salário de mulheres e homens
2014

2015

2016

Conselho/Diretoria

-41,3%

0,0%

19,6%

Gerentes/Chefes

-8,1%

-1,0%

-24,9%

Supervisores/Coordenadores

12,5%

3,2%

7,1%

Administrativos

-5,6%

-5,4%

-9,7%

Operacionais

20,6%

24,1%

26,7%

Total

24,7%

23,4%

8,8%

Aprendiz

59%

81%

89%

Total

49%

33%

58%

* Média salarial do gênero feminino em relação à média salarial do gênero masculino.
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Indicadores de Segurança do Trabalho
Taxa de frequência dos acidentes com e sem
afastamento (1)
Taxa de gravidade
Acidentes com e sem afastamento (2)

2014

2015

2016

12,02

12,49

10,15

167

214

106

67

83

69

As taxas de frequência e gravidade consideram como referência cada 1 milhão de horas/homem
trabalhadas, conforme determina a NBR 14.280. Para cálculo dos dias perdidos, considera-se o dia
seguinte ao acidente.
(2)
Não estão incluídas pequenas lesões que demandam primeiros socorros.
(1) 

Saúde e Segurança
do Trabalho
O cuidado com a segurança e a saúde de todos os colaboradores e prestadores de serviços é um compromisso permanente da Paranapanema,
mantido por meio de campanhas e informes educativos, treinamentos
e integrações, inspeções, além dos DDS (Diálogos Diários de Segurança),
ferramentas fundamentais de prevenção ao tratarem permanentemente de
assuntos voltados à segurança e saúde dos trabalhadores e da proteção ao
meio ambiente.
A Companhia possui comitês formais de saúde e segurança do trabalho, a
chamada Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), em suas três
plantas. As Cipas representam 100% dos colaboradores da Companhia, de
todos os níveis hierárquicos.

taxa de gravidade
900
800
700
600
500

38

– Outubro Rosa e Novembro Azul – os cânceres de mama e de próstata
foram alvos de duas grandes campanhas, realizadas simultaneamente em
todas as unidades, com a distribuição de informativos, divulgação de notícias,
palestras e refeições especiais no restaurante.
– Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes) – marcada por uma
série de atividades especiais, como palestras, intervenções e peças de teatro,
envolveu todas as unidades reforçando a importâncias dos conceitos da
metodologia 5S na prevenção da saúde e da segurança de todos os colaboradores.
Ainda em 2016, novos programas de proteção e manutenção da saúde foram
lançados:

A Paranapanema apresentou avanços significativos em suas taxas de segurança do trabalho no ano de 2016, quando comparadas aos índices de
2015. A taxa de gravidade, por exemplo, foi reduzida a menos da metade da
registrada em 2015. Tudo graças aos investimentos e esforços contínuos de
todos os colaboradores em prol de uma cultura de saúde e segurança em
primeiro lugar.

– Gestão e exposição ao ruído – ativo ainda apenas na unidade de Santo
André (SP), tem como objetivo monitorar e prevenir problemas relacionados
à exposição à ruídos. Conta com a realização de treinamentos e palestras
sobre a importância do uso correto de EPIs e auditoria interna nos postos de
trabalho.

Os acordos de convenção coletiva da Paranapanema não contemplam objetivos e processos de saúde e segurança do trabalho.

– Distribuição de isotônico - reposição hidroeletrolítica através do fornecimento de isotônico aos colaboradores expostos a temperaturas elevadas.

Durante o ano, diversas campanhas foram realizadas corporativamente:

–E
 rgonomia e fisioterapia – em parceria com o Sesi (Serviço Social da Indústria) de Santo André, a planta paulista passou a oferecer um espaço de reabilitação para colaboradores dentro do próprio Ambulatório. O Espaço Saúde foi
inaugurado em julho de 2016 e atendeu, até o fim do ano, 66 colaboradores,
além de outros 32 que utilizam o serviço de reabilitação. Em Dias d'Ávila, há
um processo semelhante para o atendimento de colaboradores dentro do
próprio Ambulatório, com fisioterapeutas e ergonomistas. Na unidade baiana,
são realizados cerca de 75 atendimentos por mês. Nas unidades, ergonomistas
fazem avaliações permanentes dos processos e instalações da empresa.

400
300
– Carnaval - distribuição de kits com material informativo e divulgação de
notícias sobre DSTs e dicas de saúde.

200
100
0.0
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2012

2013

2014

2015

2016

– Vacinação contra a gripe – imunização e proteção contra os quatro
subtipos do vírus influenza que mais circulam no inverno, inclusive o
H1N1, com a aplicação de 1.483 doses de vacinas nos colaboradores das
três unidades.
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Capacitação & desenvolvimento
A Paranapanema investe constantemente no desenvolvimento de
seus colaboradores e estimula o potencial de cada um para assumir
novos projetos e desafios.
As necessidades de desenvolvimento de pessoas e treinamento da
Paranapanema são elencadas anualmente com o apoio das áreas de
Treinamento & Desenvolvimento, Segurança do Trabalho, Qualidade e
Meio Ambiente, a fim de fortalecer a cultura de segurança e busca da
excelência em seus processos e resultados.
A média de treinamento de 2016 apresentou redução em relação aos
anos anteriores, porém o número de colaboradores treinados aumentou. Em Santo André, houve a otimização de carga horária através
da formação de instrutores internos, com a adequação do conteúdo
específico de cada treinamento à necessidade da Paranapanema,
sempre com o respeito às normas regulamentadoras.
Em 2016, a Paranapanema não realizou treinamento específico voltado para políticas de direitos humanos ou procedimentos relacionados
a aspectos de direitos humanos.
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Academia de Treinamento Operacional
Em 2016, a Paranapanema lançou a 1ª Academia de Treinamento
Operacional na planta de Dias d'Ávila, com o objetivo de capacitar a
equipe operacional das áreas de Produção e Manutenção, através de
módulos de treinamentos teóricos, práticos e comportamentais. O
curso conta com um total de 3500 horas de treinamento. As aulas são
ministradas por outros colaboradores da própria Paranapanema, que
repassam suas experiências e conhecimentos aos colegas de forma
estruturada e com acompanhamento pedagógico. A primeira turma
contou com 28 colaboradores.
Academia Paranapanema de Liderança
Para incentivar o desenvolvimento pessoal e a excelência profissional
dos colaboradores, a empresa criou, em 2015, a Academia Paranapanema de Liderança, que promove a integração e atualização profissional aos gerentes. O curso teve como objetivo principal proporcionar
uma visão sistêmica da Companhia e identificar aspectos fundamentais em administração e gestão de equipes. O Programa foi estruturado em dez módulos com um total de 160 horas/aula, em parceria
com o IPL (Institute of Performance and Leadership), de São Paulo. A
conclusão do curso da primeira turma ocorreu no primeiro semestre
de 2016.

MÉDIA GERAL

PMA GERAL

Avaliação de desempenho e Painel 9
A Paranapanema mantém um processo de avaliação de desempenho
para 100% dos cargos de liderança da Companhia, através da metodologia Painel 9, com o objetivo de alinhar o que é esperado pela empresa e o que é efetivamente entregue pelos colaboradores.
O Painel 9 é uma matriz que avalia o desempenho e o potencial do
colaborador, bem como o compara a outras funções similares. O
processo ocorre por meio de uma avaliação formal através de comitês
de calibração para cada nível de cargo e tem como objetivo buscar
o consenso na avaliação das equipes. Os resultados são direcionados
aos superiores imediatos para confecção dos Planos de Desenvolvimento Individual (PDI) e feedback estruturado.
Em 2016, a Paranapanema ampliou o programa e incluiu o processo de
avaliação de desempenho para os cargos de Engenheiros e Técnicos
Líderes da unidade de Dias d'Ávila, a fim de acompanhar formalmente
o desempenho e o desenvolvimento também destes profissionais.

Volume Horas

Qtd Treinandos

Média

2014

26.534

3.804

7,0

2015

37.935

5.858

6,5

2016

36.705

6.051

6,1
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36.705
horas de treinamento
em 2016

Paranapanema
relatório de sustentabilidade 2016

sumário

Pesquisa de Clima

Comunicação interna

Em 2016, a Paranapanema realizou sua primeira Pesquisa de Clima, estudo com o objetivo de mostrar a percepção e o sentimento dos colaboradores em relação ao seu trabalho, liderança e à própria empresa.

Dentro de sua estratégia iniciada em 2015 de ampliar e otimizar seus
canais de comunicação, a Paranapanema investiu na criação e padronização de processos de comunicação com colaboradores ao longo
de 2016, bem como a realização de dezenas de campanhas e ações de
engajamento. Destacam-se:

Para garantir a total confidencialidade do trabalho, a Companhia
fechou uma parceria com a Korn Ferry Hay Group, consultoria especializada em pesquisas e diagnósticos organizacionais que coordenou
todo o processo de construção e aplicação dos questionários, análise
dos resultados e elaboração dos planos de ação.
Aplicada de 15 a 22 de fevereiro, a pesquisa obteve 95% de participação, com quase 1900 questionários respondidos. Este universo trouxe
um retrato fiel da realidade da empresa e serviu de base para análises
sobre os pontos fortes e fracos da Paranapanema.
De forma geral, a empresa alcançou um índice de favorabilidade de
55% (total de pessoas que responderam positivamente ao questionário). O resultado mostra que há espaço para melhorias a serem feitas
pela empresa.
Além da pesquisa, foram realizados grupos de discussão com representantes de diversas áreas, em todas as unidades. Os resultados destes grupos ajudaram a analisar pontos específicos, além de apontarem
os melhores caminhos na elaboração dos planos de ação.
Em julho, gestores da Companhia se reuniram em workshops para a
produção dos planos que, devido ao cenário econômico da Paranapanema, ficaram paralisados no segundo semestre de 2016. Os trabalhos
serão retomados em 2017.

Primeira pesquisa de clima foi realizada em 2016, com índice de favorabilidade de 55%.
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– R enovação e padronização dos murais em pontos estratégicos das
plantas;
– Lançamento de jornal-mural e newsletter semanais a todos os colaboradores, com editorias fixas e projeto gráfico atrativo. Um total de
mais de 500 notícias foi publicado durante 2016;
– R ealização de ações estruturadas de comunicação cascateadas com
todos os níveis da empresa, principalmente durante a divulgação de
resultados;
– 22 campanhas e eventos internos, com foco em ações corporativas
e alinhadas entre as unidades, como Dias das Mulheres, Campanha
do Agasalho e Aniversário da Paranapanema.
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Multas, queixas e reclamações
Em 2016, a Paranapanema não registrou nenhuma queixa ou reclamação
relacionada a impactos em direitos humanos por meio de mecanismo formal.
A Companhia não possui ações judiciais pendentes ou encerradas referentes à concorrência desleal e/ou a violações de leis antitruste, ou ainda
regulamentação antimonopólio. Também não verificou qualquer caso de
não conformidade com leis e regulamentos neste sentido.
Relação com sindicatos
A construção de uma boa relação entre a Paranapanema e os Sindicatos
representantes dos colaboradores de e Dias d'Ávila (BA), Santo André (SP) e
Serra (SE) proporciona um diálogo aberto para negociação, com o objetivo
de uma parceria construtiva, transparente, responsável e eficaz. A Companhia
acredita que a liberdade associação é direito de todos os colaboradores.
Relação com fornecedores
A Paranapanema leva em consideração as melhores práticas de mercado
na seleção de seus fornecedores, que são tratados como parceiros no
desenvolvimento de negócios produtivos e responsáveis. Por isso, é cautelosa ao escolher os profissionais e as empresas que irão atender às suas
necessidades, sempre em busca de uma relação baseada na honestidade,
integridade, lealdade e ética.
As negociações junto aos fornecedores são conduzidas de forma a buscar
os melhores resultados para a Companhia. Não é admitida aos colaboradores a obtenção de privilégios de preços ou de outra natureza para
aquisição de bens para uso pessoal, tampouco terem relação de emprego,
contínuo ou eventual, com empresas fornecedoras. Também é vetado
aos colaboradores receberem comissões, vantagens ou presentes que, de
alguma forma, possam interferir nas negociações.
Em 2016, a Paranapanema mantém um relacionamento com cerca de
três mil empresas, de diferentes portes e setores, dentro e fora do País. A
gestão desses fornecedores valoriza o diálogo, o controle de riscos, a ado-

ção de boas práticas e a conformidade com os princípios da Companhia.
Nossos fornecedores são divididos em duas categorias: Fornecedores de
Materiais e Fornecedores de Serviços.

O fornecedor deixa de fazer parte da nossa base de parceiros caso não
alcance o nível mínimo de satisfação ou que não cumpra adequadamente
os planos de ação solicitados pela Paranapanema.

Dessa forma, é possível priorizar dois aspectos centrais no relacionamento
com tais parceiros: garantir a competitividade de custos e a máxima qualidade dos insumos e serviços; e assegurar que suas atividades respeitem
princípios de sustentabilidade, com ênfase em direitos humanos e gestão
social e ambiental.

Em 2016, a Paranapanema monitorou 338 fornecedores críticos, que também são submetidos à avaliação de impacto em relação às práticas trabalhistas e direitos humanos. Em 2016, a Companhia não acordou melhorias
e também não encerrou relacionamento com seus atuais fornecedores
com base em critérios trabalhistas e de direitos humanos.

Dentro do procedimento de Compras, é delimitado e monitorado a atuação dos fornecedores, categorizados como críticos para o processo. Em
2016, foi iniciado um trabalho com os fornecedores denominados críticos.
Os prestadores de serviços que mantém um contrato de fornecimento
ativo com a Paranapanema também são monitorados pelo engajamento
nas práticas ambientais, trabalhista e sociais.

Algumas operações dos fornecedores da Paranapanema podem apresentar risco de ocorrência de caso de trabalho forçado, como carvoaria e têxtil.
A Companhia exige em seu procedimento de homologação e nos seus
contratos de prestação de serviço o engajamento dos fornecedores com
as normas e princípios do Ordenamento Jurídico Brasileiro. Caso o fornecedor não respeite esses princípios, ele será desqualificado.

Para os fornecedores de materiais e serviços considerados como críticos, é
obrigatório o preenchimento do Questionário de Avaliação de Fornecedores (QAF), documento disponibilizado pela área de Qualidade. Esse documento tem por objetivo avaliar a conformidade dos parceiros em relação a
temas como saúde e segurança, responsabilidade social, relações trabalhistas, integridade, gestão ambiental e gestão da qualidade. É também
por esse documento que é gerada uma pontuação pela qual os parceiros
são habilitados a fornecer materiais ou serviços à Paranapanema. Em caso
de constatação do não atendimento dos requisitos que impliquem resultados insatisfatório e/ou a necessidade de confirmar dados relacionados
ao QAF, poderão ser agendadas reuniões e auditorias no fornecedor, para a
adequação às necessidades da Paranapanema.
É exigido contratualmente que os fornecedores aceitem e cumpram o
Código de Ética da Companhia e não utilizem mão de obra infantil ou
análoga à escravidão, além de vetar qualquer tipo de discriminação ou
violação dos direitos humanos.

fornecedores

10%

90%
Não críticos
críticos
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3.000
fornecedores no total

338
fornecedores são
críticos (Bahia,
Espírito Santo e
São Paulo)

75%
estão aprovados e
são monitorados

23%

em fase de reavaliação

2%
desqualificados
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Relações com a
Comunidade
Jovem Aprendiz - Para a contratação de aprendizes, definida pelo
Decreto 5598 de 2005, a Paranapanema definiu parcerias e regras de
forma a colaborar no desenvolvimento dos jovens das comunidades
onde está presente.

PAC (Programa de Apoio à Comunidade) - Desde 1989, a Paranapanema realiza o PAC, com atuação direta nas comunidades de
Leandrinho, em Dias d'Ávila (BA) e Lamarão do Passé, na cidade de São
Sebastião do Passé (BA), vizinhas à planta de Dias d'Ávila. A parceria é
firmada com o poder público e a sociedade civil em projetos voltados
para emprego, renda, saúde, meio ambiente e segurança. O contrato
conta com ainda com o suporte do Sesi (Serviço Social da Indústria)
da Bahia. No ano de 2016, o consultório odontológico instalado em
Leandrinho realizou atendimentos à população, além de parcerias
com a escola municipal da comunidade, com atividades na Semana
da Criança, com a instalação do "escovódromo" para os alunos, com
encenação da importância da saúde bucal e distribuição de brindes
(kit escovação com escova, fio dental e creme dental). O consultório
tem capacidade para realizar cerca de 240 procedimentos e/ou 24
tratamentos completos por mês, dentro de uma carga horária de 24
horas semanais.

Agentes Ambientais - Criado em 2001, o Programa de Agentes
Ambientais tem como objetivo compartilhar conhecimento técnico-ambiental com membros das comunidades de Leandrinho, em Dias
d’Ávila (BA), e Lamarão do Passé, em São Sebastião do Passé (BA), por
meio de uma programação anual com treinamentos, eventos, visitas,
reuniões e ações de engajamento com estudantes e demais membros
da comunidade. Em 2016, além das reuniões mensais com o time,
a Paranapanema buscou facilitar a comunicação com a criação de
um grupo de WhatsApp dedicado aos temas ambientais. Além disso,
diversos eventos marcaram o ano, como a Caminhada Ecológica de
Lamarão, plantio de mudas de árvores e visita ao Projeto Tamar, na
Praia do Forte.

Doações a partidos políticos - Desde a Reforma Eleitoral (Lei nº
13.165/2015), as doações de pessoas jurídicas passaram a ser proibidas. Além disso, a Política de Doação e Patrocínio também restringe
doações desta natureza.

jovens
participaram do
programa menor
aprendiz

Projeto Jovem Aprendiz

Número de jovens

REGIÃO
São Paulo

CAMP Piero Pollone e SENAI

Espírito Santo

CESAM - Centro Salesiano do Menor

Bahia

Comunidade de Leandrinho e Lamarão do Passé

Total de Jovens aprendizes

74

2012

2013

2014

2015

2016

30

29

21

26

30

7

8

8

5

5

28

33

30

32

39

65

70

59

63

74
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Relações com os clientes
A Paranapanema conta com uma estrutura comercial altamente qualificada para atender e dar suporte a seus clientes, com excelência em
todos os aspectos de seu negócio. O relacionamento da Companhia
com esse público é fundamentado principalmente na ética e na transparência das informações, garantindo uma relação sólida, responsável
e de confiança. A estrutura comercial da Companhia, em particular,
está em constante evolução, com a finalidade de gerar valor percebido pelo cliente e oferecer-lhe produtos de altíssima qualidade. Em
relação às questões técnicas, a Paranapanema busca desenvolver
ações contínuas e consistentes voltadas para pesquisa e inovação de
produtos de cobre, juntamente com clientes e parceiros.
A Companhia incentiva seus profissionais de engenharia ao aprimoramento de seus conhecimentos, com pesquisa em prol da evolução constante
de seus processos e a valorização contínua na busca pela inovação e pelo
desenvolvimento de novos produtos e aplicações. Isso gera como resultado a possibilidade do direito de registro de patentes.
Impactos na saúde e segurança
Os produtos de cobre e suas ligas não possuem efeitos nocivos à saúde e
segurança dos transformadores, aplicadores e usuários, quando utilizados
em conformidade às recomendações técnicas e orientações do fabricante.
Dez anos de pesquisa laboratorial e clínica sustentam a eficácia antimicrobiana do cobre;355 ligas de cobre foram registradas pela Agência de
Proteção Ambiental dos Estados Unidos como produtos de saúde pública.
É a comprovação da relevante contribuição do cobre e suas ligas no segmento da saúde e na segurança de sistemas que utilizam ligas de cobre
em sua composição.
Dentre as aplicações do cobre no tocante à sua ação antimicrobiana,
destaca-se a fabricação de pias, bancadas, mesas cirúrgicas, torneiras e
maçanetas, dentre outros produtos.

Todo material produzido é testado, quando são emitidos os certificados de qualidade ou conformidade, e devem estar de acordo com
suas especificações que constam em seu código de cadastro exclusivo (SKU).
Os materiais são produzidos de acordo com normas específicas ou protocolo técnico aprovado pelo cliente, o que garante que o material produzido atende aos requisitos mínimos para a aplicabilidade do produto de
acordo com a necessidade do cliente e requisitos de segurança preconizados pelas normas técnicas quando requeridas. Os coprodutos produzidos
pela Paranapanema e os acessórios fabricados por terceiros e comercializados com as marcas da Paranapanema também possuem controles de
qualidade e conformidade.
Os impactos na saúde e segurança dos produtos comercializados pela
Paranapanema são avaliados e registrados em Fichas de Informações de
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) e/ou Material Safety Data Sheets
(MSDS), quando necessário.
Os produtos primários, os coprodutos e os produtos acessórios denominados "Pasta Específica Para Soldagem de Tubos de Cobre e Conexões de Cobre e Bronze" e "Solda Sem Chumbo", correspondem a 97,75% do peso total
faturado pela Paranapanema no ano de 2016 e destes, até mesmo os itens
não classificados como produtos perigosos, possuem FISPQ e/ou MSDS.
Produtos laminados, extrudados, tubos e demais acessórios, que correspondem a 2,25% do peso total faturado pela Paranapanema no ano de
2016 e não classificados como produtos perigosos, poderão ser avaliados
quanto aos impactos na saúde e segurança, em busca de melhorias.

Avaliação da satisfação dos clientes
A Paranapanema recebe de seus principais clientes relatórios voluntários de satisfação que são utilizados como embasamento para a realização da Avaliação da Satisfação dos Clientes. As avaliações realizadas
no ano de 2016 para produtos e serviços fabricados nas unidades
de Santo André e Serra mostraram que, dos 17 principais clientes do
mercado de produtos transformados, 12 tiveram percepção positiva da Paranapanema, 5 tiveram uma percepção neutra e nenhum
apresentou percepção negativa. Os produtos e serviços prestados aos
clientes que apresentaram percepção neutra foram analisados com a
busca pela identificação dos pontos de atenção para a implementação de ações de melhoria. A pesquisa de satisfação de clientes para
produtos produzidos na planta de Dias d'Ávila está em fase de implementação.
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e na transparência
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Balanço patrimonial

[mil BRL]

2015

2016

∆%

5.306.234

3.544.412

-33%

Depósitos judiciais

3.453.792

1.813.036

-48%

Caixa e equivalentes de caixa

253.713

142.824

Aplicações financeiras

377.065

Ativo
Circulante

Aplicações financeiras/Conta vinculada
Contas a receber
Estoques
Impostos e tributos a recuperar
Despesas antecipadas
Instrumentos financeiros derivativos
Outros ativos circulantes
Não circulante
Aplicações financeiras a valor justo
Contas a receber
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Impostos e contribuições a recuperar

[mil BRL]

2015

2016

∆%

47.314

33.801

-29%

Bens destinados à venda

110.209

110.568

0%

-44%

Outros ativos não circulantes

113.908

82.376

-28%

87.936

-77%

Despesas antecipadas

12.030

11.201

-7%

0

23.128

n.a

646

2.250

248%

604.770

452.593

-25%

Imobilizado

1.346.599

1.295.633

-4%

1.495.760

937.369

-37%

Intangível

8.815

9.341

6%

194.087

72.742

-63%

Passivo

4.961.758

3.287.402

-34%

7.013

12.829

83%

Circulante

3.797.334

2.890.104

-24%

510.797

32.958

-94%

Fornecedores nacionais

135.060

43.477

-68%

10.587

50.657

378%

Fornecedores estrangeiros

154.264

110.266

-29%

1.852.442

1.731.376

-7%

Salários e encargos sociais

51.657

42.306

-18%

28.625

6.062

-79%

Impostos e contribuições a recolher

11.711

16.470

41%

2.754

21.497

681%

Empréstimos e financiamentos

964.655

1.845.140

91%

50.721

14.208

-72%

Dividendos a pagar

24.186

24.560

2%

130.821

144.439

10%

245.644

154.084

-37%

Investimentos

Instrumentos financeiros derivativos
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[mil BRL]

2015

2016

∆%

Outras contas a pagar

101.732

48.264

-53%

Adiantamento de clientes

265.039

9.704

-96%

1.843.386

595.833

-68%

Não circulante

1.164.424

397.298

-66%

Fornecedores

0

28

n.a

986.749

0

n.a

0

0

n.a

176.923

189.454

7%

752

465

-38%

0

207.351

n.a

344.476

257.010

-25%

1.382.990

1.382.990

0%

(741)

(741)

0%

235.849

226.827

-4%

77.650

0

n.a

0

(286.496)

n.a

(1.351.272)

(1.065.570)

21%

5.306.234

3.544.412

-33%

Operações com Forfaiting e Carta de Crédito

Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Provisão para contingências
Impostos e contribuições a recolher
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de reavaliação
Reservas de lucros
Lucros (prejuízos) acumulados
Ajuste de avaliação patrimonial
Total Passivo + Patrimônio Líquido
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demonstração de resultados

[mil BRL]

2015

2016

∆%

5.374.268

4.586.455

-15%

Resultado antes do Resultado Financeiro e Tributos

Mercado Interno (MI)

2.163.625

1.619.662

-25%

% sobre Receitas

Mercado Externo (ME)

3.136.795

2.914.923

-7%

73.848

51.869

-30%

(4.963.053)

(4.236.587)

15%

411.215

349.868

-15%

7,7%

7,6%

0,0 p.p.

Despesas com Vendas

(39.070)

(34.022)

13%

Despesas Gerais e Administrativas

(85.042)

(78.127)

8%

IR e CSLL - Corrente

Honorários da Administração

(7.003)

(7.103)

-1%

IR e CSLL - Diferido

Participação dos Empregados

(22.841)

(14.022)

39%

Outras Operacionais, líquidas

(113.866)

(250.090)

-120%

Receita Líquida

Toll (MI)
Custo dos Produtos Vendidos
Lucro Bruto
% sobre Receitas

[mil BRL]

2015

2016

∆%

143.393

(33.496)

-123%

2,7%

-0,7%

-3,4 p.p.

28.074

(95.808)

-441%

Receitas Financeiras

2.032.898

1.490.468

-27%

Despesas Financeiras

(2.004.824)

(1.586.276)

21%

171.467

(129.304)

-175%

3,2%

-2,8%

-6,0 p.p.

(36.681)

(243.864)

-565%

0

0

n.a.

(36.681)

(243.864)

-565%

134.786

(373.168)

-377%

2,5%

-8,1%

-10,6 p.p.

Resultado Financeiro

Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro
% sobre Receitas
Impostos

Resultado Líquido
% sobre Receitas
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demonstração de resultados

Volume de Produção
em toneladas

4T15

4T16

∆%

2015

2016

∆%

Cobre Primário

64.821

48.472

-25%

241.469

225.558

-7%

Produtos de Cobre

46.239

49.834

8%

232.260

174.582

-25%

Vergalhões, Fios e outros

38.356

40.704

6%

193.571

134.631

-30%

7.883

9.130

16%

38.688

39.951

3%

Produção Total

111.060

98.306

-11%

473.728

400.140

-16%

Consumo Próprio

19.501

35.311

81%

113.896

111.404

-2%

Produção Disponível para Venda

91.559

62.995

-31%

359.832

288.736

-20%

187.230

229.418

23%

792.179

872.182

10%

91,8%

67,9%

-23,9 p.p.

86,2%

79,0%

-7,2 p.p.

Vergalhões, Fios e outros

50,0%

52,6%

2,6 p.p.

65,4%

43,5%

-21,9 p.p.

Barras/Perfis/Arames/Laminados/Tubos/Conexões

44,9%

52,0%

7,1 p.p.

55,2%

56,9%

1,7 p.p.

Barras/Perfis/Arames/Laminados/Tubos/Conexões

Coprodutos
% de utilização de capacidade
Cobre Primário
Produtos de Cobre
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Volume de Vendas
em toneladas

4T15

4T16

∆%

2015

2016

∆%

34.483

10.665

-69%

115.835

106.796

-8%

Mercado Interno

2.946

2.265

-23%

13.728

10.459

-24%

Mercado Externo

31.537

8.045

-74%

102.064

95.902

-6%

0,0

354,9

n.a

43

435

909%

Produtos de Cobre

32.870

36.663

12%

166.117

135.787

-18%

Vergalhões, fios e outros

23.370

26.615

14%

121.733

93.508

-23%

Mercado Interno

14.353

11.599

-19%

81.413

46.704

-43%

Mercado Externo

6.980

13.516

94%

32.548

42.550

31%

Transformação

2.038

1.500

-26%

7.773

4.253

-45%

9.500

10.048

6%

44.384

42.280

-5%

Mercado Interno

4.585

5.618

23%

17.168

19.680

15%

Mercado Externo

1.758

2.255

28%

7.826

9.039

15%

Transformação

3.157

2.175

-31%

19.390

13.560

-30%

67.353

47.328

-30%

281.952

242.583

-14%

73,6%

75,1%

1,6 p.p.

78,4%

84,0%

5,7 p.p.

209.069

221.067

6%

948.257

902.388

-5%

Mercado Interno

202.546

220.887

9%

928.484

901.578

-3%

Mercado Externo

6.523,1

180,4

-97%

19.773

810

-96%

Cobre Primário

Transformação

Barras/Perfis/Arames/Laminados/Tubos/Conexões

Volume de Vendas Total
% da Produção Total
Coprodutos
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abertura de receita líquida anual
receita Mercado Externo – continentes

24%

23%

receita Mercado Interno – segmentos

36%

4%
1%
3%

18%

11%
34%

4%
2%
3%
5%

11%
12%

46%

53%
2015

Outros/América

29%

20%

5%
3%

Eletroeletrônicos

Revenda

Esmaltados

22,50%

Construção Civil

Mecânica

Refrigeração
Outros

2016

2015

2016

2015

556.707

765.587

18,07%

29%

13%

5%

2016

9%

europa

Outros/América

ásia

Europa

1.402.843

1.813.252

45,54%

53,29%

Metalúrgica

Fertilizantes

Ásia

1.119.608

823.357

36,34%

24,20%

Energia

Químicos

África

1.369

717

0,04%

0,02%

Total

3.080.527

3.402.913

100%

100%
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O Relatório de Sustentabilidade da Paranapanema é divulgado anualmente.
Esta edição cobre o período de janeiro a dezembro de 2016 e foi divulgada
em julho de 2017. Todas as edições podem ser acessadas na íntegra no
website www.paranapanema.com.br
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Suporte, projeto gráfico e diagramação: Report Sustentabilidade
Revisão ortográfica: Alicia Toffani
Tradução: Top Traduções
Agradecemos o apoio e a cooperação de todos os colaboradores da
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CEP: 09220-580
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