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1.1.

Mensagem da Diretoria

Desde o início da gestão desta Diretoria, no final de 2003, os esforços da administração têm sido voltados para
garantir a perpetuidade e o sucesso do Grupo e sua empresas controladas. Até 2006 foram três anos onde se
buscou melhores resultados na produção e nos custos. Foi um período marcado, ainda, pela unificação das
práticas de gestão dos recursos humanos, padronização das rotinas comerciais e financeiras, focando na sinergia
das Empresas em suas diversas áreas de atuação.
O ano de 2007 foi marcado por uma série de fatos relevantes para o Grupo Paranapanema na sua caminhada
para uma gestão cada vez mais integrada e integradora, para o fortalecimento das empresas nos seus respectivos
mercados e do Grupo em geral, e para a transparência junto ao público em geral. O grande projeto que implantamos
foi o da Gestão Integrada Paranapanema, buscando consolidar a gestão integrada dos recursos através da escolha
e início do desenvolvimento do sistema SAP, num esforço conjunto de pessoal de todas as empresas. A aprovação
do seu plano de reestruturação financeira com a conversão das debêntures em confissão de dívida, conforme
acordo assinado em 19/12 de 2006, e implantado com o primeiro pagamento de 200 milhões de reais em junho
de 2007.
Também revisamos e implementamos um novo Código de Ética no Grupo, definindo os valores que norteiam
nossas condutas. Começamos uma grande reestruturação interna em termos de cargos, salários e carreira, com
os estudos para a adoção do modelo HAY.
Consolidamos a integração em termos de comunicações com nossos colaboradores com um informativo para todo
o Grupo, reforço à prática de apresentação para todos nas empresas dos resultados da companhia, e atualizamos
as informações institucionais do Grupo e empresas controladas, dando-lhes uma feição mais moderna.
No encerramento do ano de 2007, mais um grande passo na direção de tornar o grupo mais competitivo frente
ao mercado. A Paranapanema ingressou no nível 1 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo
– BOVESPA. A entrada no novo mercado representa assumir a transparência necessária ao negócio junto ao
mercado, com maior exposição de seus atos corporativos, reuniões de conselho, assembléias legais e abertura
maior para os acionistas minoritários saberem como se encontra sua Empresa.
A realização deste primeiro relatório de sustentabilidade do Grupo Paranapanema integra-se perfeitamente neste
contexto e representa seus compromissos de transparência com todas as partes interessadas.

Geraldo Haenel
Diretor Presidente
Luiz Antonio Ferraz
Diretor Financeiro e de Gestão

Doris Wilhelm
Diretora de Relações com Investidores
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1.2.

Compromisso da Paranapanema
com a Sustentabilidade

O resultado das empresas de hoje em dia não pode estar dissociado da variável que ocupa cada vez mais espaço
na gestão: a Sustentabilidade. Por isso, a organização que deseja agregar valor e ter sucesso deve pensar, no
longo prazo, na busca do retorno financeiro aliado aos aspectos sociais e ambientais inerentes ao seu negócio e
a empresa que tiver visão diferente estará fadada ao insucesso.
Por outro lado, quem se porta de modo a respeitar orientação para sustentabilidade empresarial vai ter a confiança
de seus parceiros, clientes, acionistas, colaboradores, vizinhos e da sociedade em geral. Quando nos comportamos
de forma ética, as relações ficam mais duradouras e confiáveis. É assim, seguindo um código de ética empresarial
de forma a perenizar os negócios, que a Paranapanema vem consolidando seu nome no mercado
e alcançando patamares cada vez mais altos nas suas relações.
Este Relatório de Sustentabilidade integra a filosofia de gestão definida para as
empresas do Grupo Paranapanema e representa o compromisso que temos
com todos os nossos stakeholders (partes interessadas) com os quais
interagimos.
Dentro das práticas da gestão integrada adotada nas empresas do Grupo
Paranapanema, reafirmamos a premissa de ampliar a abrangência
do programa de responsabilidade social, integrando ações com os
mais diversos públicos (interno e externo). Com isso, reforçamos a
abordagem de uma gestão voltada para a internalização futura de uma
cultura de sustentabilidade, baseada na atenção com as dimensões
econômicas, sociais e ambientais.
A elaboração deste Relatório de Sustentabilidade tem por finalidade
prestar contas do desempenho organizacional do Grupo e de suas
empresas às partes interessadas (stakeholders) internos e externos dentro
das características de sustentabilidade.
Com esta estrutura, o Relatório de Sustentabilidade da Paranapanema apresenta
aspectos do desempenho social, ambiental e econômico em todas as suas empresas,
bem como fortalece o compromisso do Grupo com a disseminação e internalização
da cultura de sustentabilidade pela Paranapanema como um todo.
É a concretização do desafio de tornar esse Relatório de Sustentabilidade um instrumento de gestão, um documento
de diálogo com o mercado e com todos públicos que interagem com as empresas do Grupo Paranapanema.
O Grupo Paranapanema quer enfatizar o seu compromisso de manutenção das ações apresentadas e o
aperfeiçoamento do seu modelo de gestão na busca da sustentabilidade.
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1.3.

Estratégia e Estrutura do Relatório
de Sustentabilidade

O Grupo Paranapanema faz seu primeiro Relatório de
Sustentabilidade e já começa baseado nas Diretrizes da
Global Reporting Initiative para a elaboração de relatórios
desta natureza, adotando-as parcialmente. Até então
a divulgação de informações do negócio tem sido com
relatórios anuais de balanço convencionais.
Este relatório reflete o equilíbrio entre aspectos
positivos e negativos do desempenho das empresas do
Grupo Paranapanema, permitindo criar condições de
comparabilidade dos indicadores ao longo do tempo, sendo
pautado na exatidão nas informações prestadas, clareza
na disposição e apresentação das informações, permitindo
sua avaliação, além de periodicidade na publicação a partir
deste.
A opção pela adoção parcial das Diretrizes em termos dos
princípios de materialidade, com indicadores de desempenho
relevantes em relação aos stakeholders e de abrangência dos
temas de sustentabilidade abordados no relatório.
A Global Reporting Initiative (GRI) é um processo internacional de longo
prazo, com participação ativa de múltiplas partes interessadas, cuja missão
é desenvolver e divulgar as Diretrizes para Relatórios de Sustentabilidade
(Diretrizes), de aplicabilidade global.
As Diretrizes são utilizadas de maneira voluntária por organizações que
desejam elaborar relatórios sobre as dimensões econômica, ambiental e
social de suas atividades, produtos e serviços, ajudando a compreender
suas contribuições para o desenvolvimento sustentável.
As Diretrizes também facilitam a compatibilidade de relatórios de
sustentabilidade, levando em conta os aspectos práticos da divulgação
de informações por parte da organização, ajudam a estabelecer padrões
de referência (benchmarking) e a avaliar o desempenho de sustentabilidade relativo a códigos de conduta, padrões
de desempenho e iniciativas voluntárias e servem como um instrumento facilitador da participação das partes
interessadas.
As Diretrizes da GRI organizam o conceito de relatório de sustentabilidade em termos de desempenho econômico,
ambiental e social (conhecido como triple bottom line, ou resultado triplo).
A sustentabilidade só pode ser alcançada por meio de um equilíbrio nas complexas relações atuais entre
necessidades econômicas, ambientais e sociais que não comprometa o desenvolvimento futuro. Essa é a definição
de sustentabilidade mais adotada nos dias de hoje. Mesmo assim, a definição do tipo “resultado triplo” atingiu um
certo consenso como uma boa abordagem inicial para um assunto complexo.
Estas Diretrizes estabelecem princípios essenciais para a elaboração de relatórios equilibrados e abrangentes
sobre o desempenho econômico, ambiental e social de uma organização.
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Os princípios descritos vão garantir que os relatórios apresentem uma visão abrangente do desempenho
econômico, ambiental e social da organização, descrevendo a contribuição da organização ao desenvolvimento
sustentável, permitam comparações ao longo do tempo e entre organizações distintas e tratem com credibilidade
dos assuntos importantes para as partes interessadas. São agrupados em quatro categorias:

1. Os que constituem a ESTRUTURA DO RELATÓRIO (transparência, inclusão e verificabilidade);
2. Os que auxiliam as decisões sobre a INCLUSÃO nos relatórios (abrangência, relevância, contexto de
sustentabilidade);
3. Os que se relacionam com garantias de QUALIDADE e de CONFIABILIDADE (exatidão, neutralidade,
comparabilidade);
4. Os que auxiliam nas decisões sobre ACESSO ao relatório (clareza e periodicidade).

Os princípios de transparência e de inclusão são os pontos de partida para a elaboração de relatórios e devem
estar presentes em todas as decisões do processo.
Os princípios de contexto de sustentabilidade, de abrangência e de relevância são essenciais na determinação do
que deve ser incluído no relatório. Assim, a informação contida no relatório deve ser relevante para a tomada de
decisão das partes interessadas.
A qualidade e confiabilidade do conteúdo dos relatórios são norteadas pelos princípios de neutralidade,
comparabilidade e exatidão. Os dados devem ser comparáveis ao longo do tempo, com informações exatas e
confiáveis para que seus usuários possam usá-las em seus processos decisórios. O relatório deve apresentar seu
conteúdo de maneira equilibrada e imparcial.
Os princípios de clareza e de periodicidade governam o acesso e a disponibilidade para que as partes interessadas
tenham informações compreensíveis em prazos que permitam seu uso efetivo.
Finalmente, o princípio de verificabilidade se refere à capacidade de mostrar que as informações e os processos
usados na elaboração do relatório satisfazem critérios rigorosos de qualidade, confiabilidade e outras expectativas
similares.
Foi a partir das bases supracitadas que constam nas orientações do documento do GRI, que a Paranapanema
elabora este Relatório de Sustentabilidade, estando consciente que ainda o vem adotando parcialmente.

Diálogo com as Partes Interessadas
Todo o relatório foi trabalhado apresentando o modelo de gestão, os canais
de comunicação, os instrumentos de avaliação e os programas das empresas
em relação a cada uma das partes interessadas. Consideramos aqui as
estratégias de cada empresa subsidiária do Grupo em relação às partes
interessadas, entendendo estarem em diferentes patamares no caminho da
sustentabilidade.
O Grupo Paranapanema realiza suas atividades produtivas e comerciais
atendendo às necessidades dos Acionistas, Clientes, Empregados,
Terceiros, Fornecedores, Governo e Sociedade e privilegiando comunidades
circunvizinhas. O diálogo com suas partes interessadas (stakeholders) ocorre
através de mecanismos específicos, observando-se as características de
cada empresa:
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• Reunião do Conselho de Administração do Grupo, onde é feita a prestação de contas aos acionistas
e definidos os rumos gerais do negócio;
• Encontros com clientes, feitos por representantes das áreas de vendas, produção, engenharia e
serviços, onde necessidades são identificadas e atendidas e estabelecida a rotina para manter o fluxo
regular de informações. Também ocorrem visitas periódicas de assistência técnica e ações de atendimento
a reclamações dos clientes. Caraíba, Taboca e Eluma fazem pesquisas de satisfação e atendimento junto
aos clientes.
• Através da linha hierárquica, apoiada pelos diversos instrumentos de comunicação interna (intranet,
campanhas de informação e/ou sensibilização, quadros de avisos, apresentação de resultados, informativos
periódicos, realização de eventos, reuniões com a Diretoria etc.), os empregados são informados sobre
as orientações estratégicas e os procedimentos de rotina da empresa e mobilizados para participar das
decisões e ações internas. Na Caraíba realiza-se sondagem do clima organizacional e de opinião sobre
os serviços de diversas áreas, buscando identificar pontos fortes a manter e oportunidades de melhoria
e a Cibrafértil implantará em 2008.
• Todas as empresas do Grupo envolvem as empresas terceirizadas nos programas de qualidade, de
segurança e de aperfeiçoamento técnico e os seus empregados que atuam de modo mais constante
na área industrial participam de eventos, treinamentos, comunicação e campanhas de sensibilização
destinados aos empregados próprios.
• As empresas do Grupo promovem encontros com fornecedores e auditagens que propiciam constante
troca de informação e criam oportunidades para melhoria das relações entre as empresas. Destacam-se
visitas a fornecedores críticos, assim como o atendimento de clientes em visitas às empresas.
• A prática do diálogo, franco, aberto e freqüente, marca as relações com a representação dos
trabalhadores (sindicatos de classe) em termos de acordos específicos que afetem os empregados das
empresas. As negociações coletivas são comumente realizadas através de intermediação do sindicato
patronal.
• As relações com a sociedade, geralmente ocorrem através da participação em associações,
fundações, universidades, conselhos, órgãos representativos do setor e em diversas organizações civis,
onde são obtidas informações e expectativas quanto ao seu papel na sociedade e prestadas informações
sobre as ações que possam interessar à coletividade.
• Para as comunidades vizinhas, há parcerias com Prefeituras vizinhas e representações comunitárias,
para trabalhos de apoio ao desenvolvimento local, baseadas em levantamentos de expectativas e de
necessidades, transformadas em programas de ação comunitários.
• O atendimento às comunidades educacionais de todos os níveis, ao receber visitas de entidades
educacionais e de outras empresas, discorrendo sobre sua forma de atuação e abrindo a empresa a
todos estes visitantes.
• Reforço ao relacionamento com os familiares através dos empregados e com eventos que envolvem
a participação dos parentes em confraternizações (Natal), campanhas, concursos e visitas a Fábrica.
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2.1.

O Grupo Paranapanema

A Paranapanema S.A. é o maior conglomerado de empresas de classe internacional na área de metais não ferrosos.
A utilização de seus produtos como o cobre, o estanho e outras ligas, além de fertilizantes, está em toda parte:
computadores, carros, agricultura, foguetes, entre outros.
Atuando no mercado de construção pesada desde a década de 60, como uma pequena empreiteira, a Paranapanema
começou a trabalhar com mineração em 1965, atividade que ganhou força com a descoberta de uma jazida de
estanho no inicio da década de 70 em um de seus projetos e, principalmente, com a descoberta, nos anos 80, da
mina de Pitinga, ainda hoje em operação.
Em fevereiro de 1996, a Paranapanema tomou a forma que conhecemos hoje, assumindo o papel de holding, que
gerencia a parte administrativa e financeira, deixando as atividades operacionais para suas subsidiárias.
A Paranapanema, na sua atual configuração, nasceu com a concepção de tornar-se um conglomerado de empresas
voltadas para a produção de metais não ferrosos, dos quais o Brasil é carente. Quando da constituição do Grupo,
controlado por um pool de fundos de pensão liderados pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil – PREVI, a Administração focou os negócios nas áreas de cobre, estanho e zinco, racionalizando o número
de empresas então existentes (73) para as atuais. Sua composição acionária é a seguinte:

Com o redimensionamento operacional, a Paranapanema deixou de ser uma empresa envolvida somente com
a mineração e metalurgia do estanho e com construção pesada, entre outras inúmeras atividades, e assumiu o
papel de holding sem atividades operacionais, concentrando todas as operações em suas subsidiárias. A sede da
holding fica na Eluma, unidade de Utinga, em Santo André. O Grupo Paranapanema está organizado da seguinte
forma:
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Atualmente, com faturamento bruto anual superior a R$ 4,7 bilhões e exportações equivalentes a US$ 500 milhões,
o Grupo Paranapanema é constituído basicamente por quatro grandes divisões: Taboca (estanho e minerais
industriais), Cibrafértil (fertilizantes), Caraíba (cobre e subprodutos) e Eluma (laminados, barras, arames, tubos e
conexões de cobre e suas ligas), com presença marcante em seus respectivos mercados de atuação e com plena
utilização de suas capacidades produtivas, com parques industriais modernizados, utilizando tecnologia das mais
avançadas e com maior agregação de receitas com venda de produtos de maior valor e migração para mercados
que proporcionassem margens mais elevadas.
Somos a única produtora integrada de cobre refinado no Brasil e líder de vendas com participação de 36,0% em
termos de volume de vendas no mercado doméstico.
Somos, ainda, a segunda maior produtora de semi-elaborados de cobre no Brasil (laminados, barras, arames,
tubos, conexões e ligas de cobre), com participação de 34,0% em volume de vendas no mercado doméstico.
Somos também a maior produtora de estanho no Brasil, com participação de 47,0% em termos de volume de
vendas no mercado doméstico.
Nossas operações incluem a produção de superfosfato simples e fertilizantes.
Em 2007, nossa receita líquida foi de R$ 4.043 bilhões.
Possuímos 7 plantas industriais, sendo 1 planta da Caraíba Metais (Bahia), 3 plantas da Eluma (São Paulo e
Espírito Santo), 1 planta da Cibrafértil (Bahia), 1 planta da Taboca (São Paulo), que também possui a Mina de
Pitinga (Amazonas), nas quais, em conjunto, contamos com um quadro total de 3.288 funcionários em 2007.
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2.2.

Empresas Controladas

A atuação do Grupo dá-se através das suas controladas, empresas localizadas em diferentes partes do Brasil,
divididas em 3 divisões:
| Cobre (Caraíba Metais e Eluma)
| Estanho (Taboca)
| Fertilizantes (Cibrafértil).

Divisão Cobre
Caraíba Metais
A Caraíba Metais é uma metalurgia
de Cobre e está sediada em Dias
d´Ávila, no Pólo Industrial de
Camaçari, região metropolitana
de Salvador, Bahia. Nascida em
1979, em seu início era integrada
com a Mineração Caraíba, sendo
que hoje são empresas distintas.
No Brasil, só a Caraíba Metais
S/A produz cobre eletrolítico, com
qualidade
internacionalmente
reconhecida, registrado na Bolsa
de Metais de Londres e com certificação de qualidade pela ISO 9001:2000.
O cobre é produzido a partir de concentrados que vêm principalmente do Chile e desembarcam no Porto de
Aratú, a 30 quilômetros da fábrica, e é comercializado no mercado interno e para diferentes países, sendo que os
principais mercados são a América do Norte e Europa.
O concentrado de cobre que chega à Caraíba passa pelos processos de fundição, conversão e refino eletrolítico
para a produção de cátodos de cobre, já com 99,99% de pureza, um de seus produtos.
Na planta metalúrgica, a mistura de concentrados vai para o forno flash, onde em contato com ar quente,
enriquecido com oxigênio, passa ao estado líquido, com a eliminação de boa parte das impurezas através da
escória e nos gases ricos em enxofre, gerando o matte, contendo 64% de cobre. O matte é transferido em panelas
para os fornos conversores, onde são eliminados o ferro e quase todo o enxofre. Temos então o matte transformado
em blister, com 98,5% de cobre.
O blister passa aos fornos de refino a fogo, onde elimina-se o que ainda resta de enxofre e o teor de pureza do
cobre alcança 99,6%. O resultado é o cobre anódico, que vai para a roda de moldagem, última etapa da fundição,
de onde saem placas de anodo. Como essas placas ainda contêm metais preciosos, como ouro, prata, platinóides
e outros menos nobres, como chumbo, níquel, telúrio e selênio elas vão para o processo de refino eletrolítico e,
após um período de 10 dias, o grau de pureza atinge 99,99%.
Após o processo, no fundo das cubas de eletrólise resta a lama anódica, que é filtrada, embalada e enviada para
o exterior para recuperação dos metais preciosos, principalmente ouro e prata. O cátodo obtido é o produto final
destinado à venda ou a transformação em outro produto ainda mais elaborado, o vergalhão de cobre de 8 mm de
diâmetro. Uma parte da produção deste vergalhão é transformada em fios trefilados com diâmetros entre 1,45mm
e 2,58mm.
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A Escória é granulada e largamente utilizada no jateamento de superfícies metálicas e indústrias cimenteiras.
Os gases serão resfriados para obtenção do ácido sulfúrico e oleum, produtos que a Caraíba fornece a indústrias
químicas, petroquímicas e de fertilizantes, por dutovia ou carretas. São produzidos, anualmente, mais de 500 mil
toneladas de ácido sulfúrico e 40 mil toneladas de oleum.
A Caraíba possui uma capacidade de produção de 225 mil toneladas anuais de cobre eletrolítico e pode transformar
223 mil toneladas em vergalhão ou fio. Até 2010 sua capacidade produtiva aumentará para mais de 300 mil
toneladas por ano, através de investimento em sua expansão e melhorias nos processos de fundição, conversão
e refino eletrolítico.
Aproximadamente 50% da produção é comercializada no mercado interno. A outra metade é exportada para países
em todos os continentes, sendo a América do Norte, Europa e o Mercosul os principais mercados no exterior.
Todo o processo de produção da Caraíba é controlado e constantemente aprimorado em modernos laboratórios
de análises químicas e físicas, que apóiam o contínuo desenvolvimento dos processos metalúrgicos, na busca
incessante da melhoria da produtividade. São esses laboratórios que garantem uma produção mais limpa alinhada
com a gestão ambiental, com qualidade da matéria-prima, dos insumos e dos produtos decorrentes do processo
industrial.
É a única produtora integrada e líder de vendas de cobre refinado no Brasil na forma de catodo, vergalhão e fios
de cobre, responsável por 36% do volume de vendas domésticas de cobre eletrolítico em 2007. A Caraíba Metais
representou 73,4% da receita do Grupo em 2007.

Eluma
A ELUMA é uma das maiores produtoras brasileiras de semielaborados de cobre e suas ligas. Está distribuída em três
unidades industriais: Utinga e Capuava, em Santo André/SP, e
Serra, região metropolitana de Vitória/ES, totalizando mais de
500 mil metros quadrados de área, onde produz e comercializa
produtos extrudados (tubos, barras, perfis e arames), laminados
(bobinas, chapas e tiras) e conexões de cobre e bronze; seus
produtos atendem principalmente aos mercados de refrigeração,
construção civil, eletroeletrônicos, automotivo, mecânicametalurgia e vestuário.
Fundada em 1943, é a empresa mais antiga do Grupo
Paranapanema. Sempre preocupada com a qualidade, a ELUMA
detém a certificação do seu sistema de gestão de qualidade
ISO 9001:2000 e de conformidade de produto pela BSI (British
Standards Institution) para todas as suas unidades. Seus produtos
são distribuídos para todo o território nacional e exportados para
mais de 20 países no mundo inteiro, principalmente para os
Estados Unidos, Itália, Israel, Espanha, Turquia, Sudeste Asiático,
Argentina, Uruguai, Venezuela, Paraguai e outros.
Na unidade de Utinga, em Santo André, são produzidos os
laminados, os arames, as barras e perfis de cobre e suas ligas. A
partir destes produtos são fabricadas peças e componentes
para as indústrias automotiva, de eletroeletrônica, vestuário,
ferragens, metais sanitários, estamparias, usinagens, entre
outras.
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Unidade Eluma em Capuava, Santo André-SP

Unidade Eluma em Vitória -ES

Na unidade de Capuava, também em Santo André, são fabricados os tubos de cobre, utilizados em aparelhos de ar
condicionado domésticos e industriais, compressores, componentes e dezenas de outros sistemas de refrigeração.
Também são produzidos tubos de cobre voltados para o setor da construção civil, sendo aplicados nas instalações
de gás (GN e GLP), combate a incêndio (Hidrantes e Sprinklers), instalações industriais, fabricação de placas
solares e principalmente para instalações de água quente. Esta unidade, além da ISO-9001, possui a certificação
de produtos NSF-61 (certificada pelo NSF International), obrigatória para a comercialização nos Estados Unidos
da América e Canadá. Esta certificação garante que os tubos de cobre não contêm elementos nocivos à saúde e,
principalmente, são isentos de chumbo.
Já na unidade de Serra, Espírito Santo, são produzidas as conexões de cobre e bronze destinadas a sistemas de
condução de água quente ou fria, de gases industriais e residenciais e de combate a incêndio. Estas conexões
são as mais utilizadas no mundo inteiro por serem fáceis de trabalhar e apresentarem excepcional resistência e
durabilidade, garantindo assim uma longa vida útil.
A unidade de Serra, além da ISO-9001, possui a certificação de produtos NSF-61 (certificada pelo NSF
International), para as conexões de cobre, sendo esta obrigatória para a comercialização nos Estados Unidos da
América e Canadá. Com este certificado há garantia que as conexões de cobre não contêm elementos nocivos
à saúde e principalmente são isentos de chumbo. Para a comercialização das conexões no mercado europeu a
unidade de Serra detém a certificação de produtos KITEMARK pelo BSI (British Standards Institution) que garante
sua conformidade com as normas internacionais vigentes no continente europeu.
Seu ciclo produtivo inicia-se na fundição, onde os fornos recebem misturas adequadas para cada tipo de produto,
sendo o cobre a principal matéria-prima, combinada com outros metais, como zinco ou estanho. Da fundição, a
1.250 graus centígrados, se obtém um metal líquido e homogêneo que passa por um processo de desoxidação,
transformando-se em tarugos e placas, formatos específicos para produção de tubos, vergalhões e laminados.
Na produção de tubos, os tarugos passam por um processo de corte e em seguida são submetidos ao processo
de extrusão a quente, gerando então o tubo sem costura. Após, vai para a trefilação, onde sofre uma diminuição
de diâmetro e espessura, aumentando seu comprimento. Se for necessário, o tubo é recozido para recuperar a
plasticidade do material e manter as propriedades mecânicas ideais para a finalidade do produto. Para finalizar, os
tubos podem ser ainda enrolados em forma de bobinas ou cortados em barras e só então o produto está pronto
para chegar ao consumidor final.
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A fabricação das barras passa pela extrusão e trefilação, gerando um produto maciço que será transformado
em perfis diversos, vergalhões redondos, hexagonais e quadrados. Este processo também pode gerar arames
de dimensões e formas variadas. Na laminação, a placa fundida passa entre cilindros de aço, sofrendo redução
em sua espessura original. Esse princípio é aplicado em toda linha de laminação, levando o material a atingir
espessuras variadas, conforme requisitadas pelo mercado. Para facilitar este processo, o material é recozido,
restaurando suas propriedades mecânicas .
As conexões podem ser produzidas por fundição ou estampagem. Na fundição as peças brutas em bronze são
posteriormente usinadas para acabamento definitivo. Já na estampagem, os segmentos de tubos são conformados
mecanicamente à frio até atingirem o formato final desejado. Todas as conexões produzidas pela Eluma são
compostas de uma única peça de metal, sem soldas ou descontinuidades em sua estrutura.
Durante todas as etapas dos processos são coletadas algumas amostras para ensaios físicos e químicos, em
laboratórios, a fim de garantir integralmente a qualidade do produto a ser entregue e em todos esses processos,
a Eluma recicla 100% dos resíduos metálicos derivados da sua produção que retornam para a Fundição, dando
início novamente ao ciclo produtivo.
É a segunda maior produtora brasileira de semi-elaborados de cobre, detendo, em 2007, 34% de participação de
mercado em volume de vendas de semi-elaborados de cobre. A Eluma representou 18,8 % da receita do Grupo
em 2007.

Divisão Estanho
Mineração Taboca
As atividades da Mineração Taboca tiveram início em 1982 com a
exploração da cassiterita, minério de estanho, na Mina de Pitinga,
a 250 km de Manaus, no município de Presidente Figueiredo. A
Taboca é uma das poucas empresas, atuantes no mercado de
estanho, a possuir mina própria, sendo a Mina de Pitinga a maior
mina polimineral do mundo. Além da cassiterita, da columbita e
do pirocloro, já explorados pela Empresa, na Mina de Pitinga há
potencial para mineralizações de Índio, Urânio, Tório, Lítio, Terras
Raras e Criolita.
Durante mais de 15 anos a extração de minérios em Pitinga
ocorreu através de aluvião. No início de 2006, após pesquisas
e investimentos, a extração passou a ser feita diretamente da
rocha primária, projeto intitulado Rocha Sã. Com ele buscase alcançar, em até dois anos, a produção de 10.500 t/ano de
estanho e, num investimento futuro, atingir 14.000 t/ano, sendo
que a longevidade da mina passa de 100 anos.
Após extraído, o minério lavrado é transportado por caminhões
para a área de britagem, onde em quatro circuitos há a redução
de tamanho de partícula. O minério segue para a etapa de moagem em moinhos de barras e, já moído, é bombeado
para uma peneira vibratória e em seguida é concentrado gravimetricamente em espirais. Este pré-concentrado,
com teor médio de 1,5% em estanho, segue em caminhões basculantes para a Unidade de Beneficiamento de
Minério 1. Lá, o pré-concentrado sofre separação gravimétrica, concentração em espirais, moagem e secagem.
O produto final é um concentrado de cassiterita com teor de 50% de estanho.
O concentrado é transportado para a metalurgia da Taboca em Pirapora do Bom Jesus, São Paulo, a quase 3.000
km, onde é processado e transformado em lingotes de estanho de 25 quilos com 99,95% de pureza. Certificada
pela ISO 9001:2000, também produz a liga de Nióbio e Tântalo (FeNbTa), derivada da Columbita e Tantalita,
extraídas em Pitinga.
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O estanho é usado como matéria-prima na fabricação de soldas e folhas de flandres, na siderurgia, indústria
eletrônica e em produtos químicos. Oitenta por cento da produção da Taboca é exportada para diversos mercados,
como Estados Unidos, França, Espanha e Chile (estanho) e Estônia e China (Liga FeNbTa).
É a maior produtora integrada de estanho no Brasil, detendo fatia de mercado de 47%, com concessão para
extração de reservas minerais estimadas em 124 anos, no atual patamar de produção de 7 mil toneladas/ano
(a partir de janeiro de 2007), e em 83 anos, se considerarmos a potencial capacidade de produção de 10,5
mil toneladas/ano, de acordo com a Rheinbraun Engineering. A Taboca representou 5,9% da nossa receita em
2007.

Divisão Fertilizantes
Cibrafértil
Criada em 1994, está localizada a 50 km de Salvador, no Pólo Industrial
de Camaçari.
A Cibrafértil produz e comercializa fertilizantes minerais para aplicação
na agricultura, contribuindo para o sucesso de produtores do Brasil
inteiro, mas principalmente das regiões Nordeste e Centro-Oeste,
ajudando-os a aumentar sua produtividade.
Produz superfosfato simples com micronutrientes e NPK’s, que contêm
nitrogênio, fósforo e potássio incorporados nos grânulos, garantindo
alta qualidade, redução nos custos e aumento de produtividade no
campo. O Superfosfato Simples Granulado, Superfosfato Simples
Farelado, Amoniados e NPK no grão fazem da Cibrafértil uma das
poucas empresas brasileiras que atuam exclusivamente na venda para
os Misturadores. Estes produtos, essenciais para o solo brasileiro,
contribuem para a adição de nutrientes no solo, e são matérias-primas
para outros fertilizantes utilizados nas mais variadas culturas. A sua produção
começa bem longe dos campos brasileiros.
A rocha fosfática adquirida no mercado internacional é recebida no Porto de Aratú, próximo a Salvador, e
posteriormente é enviada para armazenagem na Cibrafértil. Para produção de Superfosfato, a rocha fosfática é
moída e classificada e tem sua alimentação controlada através de uma balança dosadora contínua, antes de reagir
com o ácido sulfúrico.
O ácido sulfúrico, recebido da Caraíba Metais, é diluído com água e alimentado no reator de forma contínua, através
de bombas dosadoras. No reator, as matérias-primas são misturadas através de agitação, provocando a reação
e gerando uma polpa que flui continuamente pela saída inferior do reator, caindo numa correia transportadora
especial, chamada Tapete de Cura, onde a reação tem continuidade. No final, a camada de Super Fosfato formada
é quebrada por um desintegrador e o produto em estado pulverizado é conduzido ao Galpão de Cura, onde
permanecerá no mínimo por quatro dias.
Durante o processo de reação, ocorre a geração de gases que, depois de recuperados em um sistema de lavadores,
serão reintegrados ao processo. Com isso, está pronto o Superfosfato simples.
Para a produção dos Granulados e NPKs, o processo é feito visando a obter um fertilizante granulado, atendendo às
exigências legais do Ministério da Agricultura, permitindo a homogeneidade dos diferentes tipos de fertilizante. A
alimentação das matérias-primas sólidas é feita em uma moega com balança dosadora contínua, com dosagem
das quantidades corretas que seguirão para o granulador, onde são adicionadas as matérias-primas líquidas que,
com a adição de água e vapor, promovem a granulação da massa contida em seu interior.
Em seguida, o granulador despeja a massa em um secador rotativo, onde o material é seco por meio de ar
quente, gerado pela queima de gás natural. O produto já seco é classificado em peneiras vibratórias, onde o

18

rejeito grosso passa por moinhos e, após, junta-se ao rejeito fino, para retornarem ao granulador como reciclo.
O material selecionado na faixa de 2 a 4 mm é conduzido a um empoador, onde ocorre o acondicionamento com
óleo para recobrimento do grão e eliminação de poeira. O grão condicionado é então enviado para armazenagem
e expedição. O produto final pode ser expedido tanto a granel quanto ensacado.
A Cibrafértil representou 1,8% da nossa receita em 2007.

2.3.

Contexto do Mercado

A Economia Brasileira em 2007 apresentou bons fundamentos, com uma maior flexibilização monetária,
manutenção da estabilização, queda na taxa de juros, inflação dentro das metas do Banco Central, com o IPCA se
elevando em 4,5%, enquanto que o PIB Brasileiro apresentou crescimento de 5,4%, impulsionado pelo aumento
do consumo, com o crescimento do crédito, pelos juros mais baixos e crescimento da renda real e pela elevação
dos investimentos, em indústrias voltadas para atender o aumento no consumo, bem como o setor agrícola e o
de serviços.
Nesta conjuntura, a indústria de transformação cresceu 6% em 2007 em relação a 2006, sendo que a maioria
dos setores da economia que tradicionalmente demandam cobre apresentaram uma performance superior à da
indústria.
As incertezas criadas com a crise de confiança no mercado internacional, em função da perspectiva de recessão
nos EUA, geraram forte volatilidade nos mercados financeiros internacionais e também nos mercados de
commodities.
Houve também volatilidade cambial, com a taxa de câmbio fechando em 31 de dezembro de 2007 em R$ 1,77 por
dólar, contra R$ 2,14 por dólar no final de 2006, com o Real apreciando-se em 17%, trazendo menor competitividade
e lucratividade nas exportações.
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Devemos ressaltar a difícil tarefa de comparar 2006, que foi um ano extremamente favorável para as commodities
metálicas, com 2007, quando vivenciamos um cenário bastante diferente.
O mercado estima que o PIB para 2008, deverá ficar em torno de 4,5%, sustentado principalmente pelas exportações
líquidas e pela demanda interna de bens duráveis e construção civil. As projeções iniciais para 2008 sobre o
desempenho da economia brasileira são bastante favoráveis, com a perspectiva de manutenção de queda na taxa
básica de juros, que deverá contribuir para a manutenção do crescimento do consumo e dos investimentos.
A estratégia e o posicionamento de mercado da PARANAPANEMA nos últimos anos, como Empresa do setor de
mineração e metalurgia Brasileiro, fez com que assumisse um papel de liderança na indústria, através de suas
controladas, que ocupam importante posição em suas respectivas áreas de atuação.

2.4.

Reconhecimentos 2007

A Paranapanema é incluída nos 100 maiores
grupos por vendas, ocupando, em 2006 o 48º
lugar, 11 posições acima da sua colocação
no ano anterior. Como exportadora ocupa a
89ª posição com 948 milhões de dólares
em 2006.
A Eluma, pelo 14º ano consecutivo, ficou
em primeiro lugar no segmento “TUBO
E CONEXÃO DE COBRE” do Prêmio
Revenda das Melhores Indústrias no
Mercado da Construção Civil.
A Eluma foi premiada com o 2º lugar no
segmento de Tubos e Conexões para
Água Quente no Prêmio Anamaco
2007, alcançando as melhores
médias no conceito de Qualidade e
de Força de Vendas.
A Eluma recebeu o Selo Empresa
Amiga
do
Jovem
Aprendiz
do Camp Piero Pollone.
O Selo
identifica que a empresa é consciente
de sua responsabilidade social no apoio ao
desenvolvimento do jovem aprendiz e na contribuição
para a formação de futuras gerações.
Dentro das 100 maiores empresas brasileiras de mineração, a
Taboca aparece em 37º lugar em 2006, segundo o ranking da Revista Brasil Mineral.
A Cibrafértil recebeu prêmio Empresa Cidadã-2006 pelo trabalho de inserção social de jovens aprendizes no
mercado de trabalho.
A Caraíba conquista do Prêmio de Melhor Empresa do Setor Metalurgia na 31ª edição da revista Balanço Anual
do jornal Gazeta Mercantil e IBMEC-SP.
A Caraíba foi novamente incluída entre as melhores e maiores empresas do Brasil no ranking de 2006 feito pela
Revista Exame, como a 1ª colocada entre as empresas do setor de Siderurgia e Metalurgia e a 81ª por vendas no
País e 13ª por vendas para o exterior.
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3.1.

Cultura e Ideologia
Organizacional

A filosofia empresarial da PARANAPANEMA, como holding não-operacional, vem se pautando em dar suporte
corporativo e visão estratégica para suas controladas, com uma orientação dos negócios por meio de três
segmentos de atuação: Divisão Cobre, Divisão Estanho e a Divisão Fertilizantes.
Isto possibilita que as controladas possam ter elevado conhecimento do seu mercado de atuação, dos seus
fornecedores e de seus clientes, respeitando as respectivas peculiaridades de cada Unidade de Negócio, inclusive
para a formulação da Visão, Missão e Valores.
Como visão corporativa, no entanto, todos perseguem o objetivo comum de maximizar o valor para o acionista,
sem perder a visão sistêmica da busca do desenvolvimento sustentável para o Grupo Paranapanema.

Código de Ética e Conduta
A sustentabilidade está presente no Grupo Paranapanema em vários aspectos da gestão das empresas controladas
e tem como base um conjunto de valores que refletem esta postura.
O GRUPO PARANAPANEMA entende que a ética na empresa deve refletir “a promoção e a defesa do bem comum”,
fazendo parte, de forma efetiva, das atitudes e comportamentos das pessoas até tornar-se parte das crenças
pessoais e da coletividade.
São princípios fundamentais e valores para a ética empresarial: o respeito aos direitos humanos, a atuação
responsável sócio-ambiental, o apoio à erradicação do trabalho infantil e do trabalho forçado, a abordagem
preventiva para as questões ambientais e de segurança do trabalho e o combate à corrupção, o respeito à
diversidade e a redução das desigualdades sociais. Estes valores, nos quais nos espelhamos e assumimos o
compromisso de sustentar individual e coletivamente, refletem nossa adesão às convenções éticas de alcance
global.
As posturas e formas de relacionamento, reunidas no Código de Ética e Conduta, descrevem os comportamentos
e as atitudes que devem ser observados por todos os colaboradores nas relações com os demais colegas,
fornecedores e clientes e com suas respectivas empresas. O Código de Ética e Conduta do Grupo Paranapanema
aborda os seguintes assuntos:
Preconceitos e Pressões - respeito às diferenças pessoais e combate à discriminação.
Verdade como Compromisso – prática de diálogo franco e sincero em todos os níveis.
Críticas, Sugestões e Denúncias – clima de abertura e liberdade.
Avaliação – constante e informada ao avaliado.
Tolerância aos Erros – aceitação do erro e busca da causa.
Elogios e Advertências – elogio em público e advertência sempre construtiva e em particular.
Privacidade – informações pessoais só divulgadas com autorização do colaborador.
Confidencialidade – uso das informações do negócio disponíveis para o trabalho.
Conflito de Interesses – prestação de serviços paralelos e respeito à máquinas, equipamentos, materiais e
recursos.
Recursos de Informática – responsabilidade no acesso e uso.
Desperdícios – eliminação como dever social de todos.
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Relacionamento com Terceiros – trato pessoal interna e externamente, responsabilidade no uso do nome do
Grupo e atitudes no recebimento de brindes.
Responsabilidade Social – preocupação com atuação socialmente responsável e incentivo ao trabalho
voluntário de seus colaboradores.
Ambiente de Trabalho – melhoria constante da qualidade do ambiente.
Relações Trabalhistas – relacionamento com sindicatos e tratamento da ação sindical.
Relações Externas – relações com Comunidade, Fornecedores, Acionistas, Concorrentes e Órgãos
Governamentais, explorando atitudes e canais de comunicação.

Ideologia Caraíba
Visão
Ser uma empresa de referência mundial reconhecida pela competitividade de seus custos e excelência de seus
produtos e serviços.

Missão
Atuar no mercado de cobre com qualidade dos seus produtos e serviços, de forma rentável, com ética,
responsabilidade social e ambiental, superando as expectativas dos colaboradores, acionistas, clientes e
fornecedores.

Crença
Acreditamos na:
- Relação de trabalho baseada em confiança e respeito mútuos e numa liderança aberta ao questionamento
responsável;
- Dedicação de todos para enfrentar e vencer desafios;
- Capacidade de adaptação para superar adversidades;
- Motivação para conquistar e manter clientes em qualquer parte do mundo;
- Vontade de aprender para alcançar a excelência empresarial;
- Capacidade de crescer praticando o desenvolvimento sustentável;
- Consciência ética como fundamento das relações humanas estabelecidas nos negócios.

Filosofia Gerencial
- Foco na satisfação e fidelização dos clientes;
- Foco nos custos, resultados e maximização do lucro empresarial;
- Comprometimento com a Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente;
- Melhoria contínua das rotinas, métodos, processos e desenvolvimento tecnológico, com referência nas
melhores práticas de mercado;
- Prática da verdade, transparência, franqueza, justiça e integridade;
- Incentivo à criatividade, inovação e participação permanente de todos os seus colaboradores;
- Estimulo ao intercâmbio de conhecimentos e idéias, crescimento das pessoas, autodesenvolvimento e
realização profissional;
- Desenvolvimento de parcerias duradouras com fornecedores;
- Busca contínua do crescimento sustentado.
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Política de Gestão
A Caraíba tem como fator decisivo para crescer e se perpetuar:
- a capacidade dos seus colaboradores em garantir a rotina de suas operações;
- melhoria de suas rotinas;
- solução de problemas e redução ou eliminação de ameaças;
- aproveitamento de oportunidades;
- existência e superação de desafios.
Para tal, o ambiente adequado é aquele onde exista:
- valorização da competência individual e coletiva;
- respeito, incentivo e satisfação de seus colaboradores;
- reconhecimento e condições motivadoras.
Para que isso aconteça em todos os níveis hierárquicos, é necessário:
- acompanhamento da performance das lideranças e colaboradores e busca permanente do desenvolvimento
de valores e competências.
- crescimento contínuo da confiança e transparência mútuas;
- delegação cada vez maior da responsabilidade;
- investimento contínuo em treinamento e educação;
- estímulo à criatividade;
- enriquecimento das funções e do crescimento profissional.
Política da Qualidade
Melhorar continuamente seus processos, disponibilizando produtos e serviços, de modo a superar as
necessidades dos clientes, criar valor para os acionistas, promover a realização dos colaboradores e desenvolver
parcerias com fornecedores essenciais.
Política de Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional (SMS)
- Manter atualizados os seus processos de produção e comercialização de cobre, seus derivados e subprodutos,
visando à melhoria contínua de seu desempenho em Segurança, Meio Ambiente e Saúde.
- Atuar preventivamente nos riscos à segurança e saúde, no uso dos recursos naturais e nos aspectos e
impactos ambientais negativos, internos e externos às suas unidades industriais.
- Cumprir as Legislações de Segurança, Meio Ambiente e Saúde vigentes e os regulamentos pertinentes às
suas atividades, produtos e serviços.
- Implementar, manter e melhorar o Sistema de Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, considerando
os requisitos das partes interessadas, com meios definidos para a educação e a comunicação do seu
comportamento ao público em geral.
- Buscar de forma sistemática a prevenção e eliminação de passivos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde
resultantes de suas atividades, produtos e serviços.
- Implementar sistemática de estímulos aos fornecedores e contratados para que adotem práticas compatíveis
com a Política de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Companhia.
Vantagem Competitiva
A vantagem competitiva da Caraíba Metais é a prestação de serviços diferenciados.
24

Ideologia Eluma
Visão
Ser líder no Brasil com sólida penetração no mercado internacional em produtos e soluções para aplicações
em cobre e suas ligas.

Missão
Proporcionar aos nossos clientes soluções inovadoras atendendo às expectativas de nossos acionistas,
funcionários e à sociedade em geral.

Valores
- Cliente, razão de ser.
- Criatividade & Inovação.
- Ética.
- Orientação a resultados.
- Qualidade & Excelência.
- Respeito ao ser humano, à sociedade e ao meio ambiente.

Negócio
Transformar Cobre em soluções.

Ideologia Cibrafértil
Visão
Ser reconhecida, no segmento do agronegócio, como uma empresa de excelência.

Missão
Oferecer ao mercado agrícola, fertilizantes minerais de qualidade, com foco nas necessidades dos clientes,
respeitando as exigências legais, promovendo a melhoria contínua dos processos de produção e comercialização
de fertilizantes, estabelecendo parcerias com fornecedores e clientes, atendendo, assim, as expectativas dos
acionistas, funcionários, e da comunidade.

Valores
- Segurança
- Meio Ambiente
- Qualidade
- Produtividade
- Comprometimento
- Criatividade
- Respeito
- Ética
- Responsabilidade Social

Negócio
Produção e comercialização de fertilizantes minerais utilizados na agricultura.
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Ideologia Taboca
Visão
Ser uma empresa capacitada a tornar
viáveis, técnica e economicamente,
oportunidades
em
metalurgia
e
mineração.

Missão
Produzir bens minerais e metálicos com
qualidade, ética e responsabilidade
ambiental, para a satisfação dos seus
clientes e para uma sociedade melhor.

Valores
- Acreditamos que o ser humano
possui valor intrínseco e merece o nosso
respeito;
- Acreditamos que temos a responsabilidade de cultivar o melhor relacionamento com os nossos clientes e
fornecedores;
- Acreditamos no propósito de oferecer aos nossos empregados um ambiente de trabalho seguro e realizador,
dando oportunidades a todos de crescerem e se desenvolverem pessoal e profissionalmente;
- Acreditamos que somos capazes de atuar de forma socialmente responsável, com respeito ao meio
ambiente;
- Acreditamos que juntos contribuiremos para aumentar o valor e garantir a sobrevivência da nossa empresa;
- Acreditamos em um ambiente construtivo, aberto ao diálogo e às críticas.

Política da Qualidade e Meio Ambiente
Cliente
Satisfazer as necessidades dos clientes, com produtos e serviços de qualidade.
Empregados
Desenvolver e capacitar seus empregados para o melhor desempenho profissional e pessoal, favorecendo a
participação, criatividade e a sensibilização para um comportamento ambiental ideal.
Meio Ambiente
Implementar, manter e melhorar um Sistema de Gestão Ambiental, considerando os requisitos das partes
interessadas, atuando de forma sistemática na prevenção e eliminação de passivos ambientais resultantes
das atividades do negócio.
Melhoria Contínua
Aperfeiçoar continuamente processos, produtos e serviços, de acordo com a NBR ISO 9001, Legislações
Ambientais vigentes e regulamentos pertinentes às atividades, otimizando a proteção ambiental e minimizando
riscos à saúde e segurança.
Sucesso Duradouro
Manter-se competitivo no mercado para garantir a continuidade dos seus negócios, em harmonia com o meio
ambiente e sociedade.
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3.2. O

Modelo de Gestão da Sustentabilidade

O exercício do pensamento estratégico é o principal processo para antever os rumos e o posicionamento do
Grupo Paranapanema no mercado, permitindo às empresas controladas reagir, com maior agilidade e de forma
planejada, às mudanças previstas em fatores-chave de sucesso, através da identificação das
variáveis críticas que influenciam nosso cenário de negócios, sendo, elemento fundamental
da gestão para um desenvolvimento sustentável.

Visão Estratégica
Tendo em vista os desafios e metas impostas à Administração
da Paranapanema, foram necessárias uma série de medidas
fundamentadas em uma visão estratégica para alcançar os
objetivos finais. Essas medidas se consubstanciaram em ações
estratégicas, implementadas em três fases distintas:

I. Foco nas Melhorias Operacionais: 2003 – 2005
O Conselho de Administração da PARANAPANEMA contrata um Diretor Presidente (CEO), do mercado, que
assume no final de 2003 com os desafios de melhorar o desempenho operacional, reduzir despesas e equacionar
a dívida da holding com credores acionistas. A partir de 2005 é contratado um Diretor Financeiro e de Gestão,
objetivando soluções e melhorias operacionais e de gestão, bem como o equacionamento financeiro da dívida
não operacional da holding, que vem comprometendo o desempenho e tem gerado passivo a descoberto, com
patrimônio líquido negativo nos últimos 5 anos.
As principais medidas neste período foram:
1) Mudança da sede da Companhia do Rio/RJ para Santo André/SP, visando a reduzir despesas;
2) Investimentos em “desengargalamentos” na produção das empresas controladas, para aumento da
capacidade instalada;
3) Criação de uma estrutura corporativa, visando a ganhos de sinergia;
4) Aumentos de produtividade e de rentabilidade;
5) Análise para saída do nível de endividamento .

II. Foco na Reestruturação Financeira e consolidação da estrutura corporativa: 2006 –
2007
Além da melhora do relacionamento com bancos e acesso às principais linhas de crédito a custos compatíveis
com o mercado, para as controladas operacionais, viabilizando investimentos e melhora no capital de giro, esta
fase, em que a Companhia ainda se encontra, teve como foco a negociação com os acionistas credores, os 5
fundos de pensão, para o equacionamento da dívida não-operacional na holding, resultante das 5 emissões de
debêntures efetuadas de 1996 a 2004, perseguindo uma estrutura de capital mais adequada para melhorar o
desempenho da Paranapanema.
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Reestruturação Financeira
Em 2007, a Paranapanema S.A. (“Paranapanema”), deu continuidade ao
processo de reestruturação financeira, visando ao seu equilíbrio financeiro
e ao equacionamento de sua dívida com credores acionistas e bancos
credores, para obter uma estrutura de capital mais adequada aos
seus negócios e uma menor dependência de recursos de terceiros
no curto e médio prazo.
Visando ao alinhamento do mercado para o cumprimento do
“Acordo”, forma 2 as fases envolvidas no processo: (I) a
evolução do Acordo em 2007 desde a sua assinatura, com
base em atos e fatos societários tornados públicos; e
(II) as providências tomadas para a preparação da
Companhia para a futura adesão ao Regulamento
de Listagem do Novo Mercado (“Novo Mercado”),
Bolsa de Valores de São Paulo (“Bovespa”), o mais
elevado nível de governança corporativa do mercado
no Brasil, conforme previsto no “Acordo”.
Acordo de Reestruturação Financeira
Assinado em 19/12/06.Foram signatários (Credores
acionistas): PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários
do Banco do Brasil, BB Carteira Livre I Fundo de Investimento
em Ações, BB Renda Fixa IV Fundo de Investimento Renda
Fixa, Fundação Sistel de Seguridade Social – SISTEL, Fundação
Petrobrás de Seguridade Social – PETROS e BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, com a celebração em
conjunto com o Instituto Aerus de Seguridade Social, do Instrumento de Confissão de Dívida, cujos objetivos
eram:
- Equacionamento da dívida da holding não-operacional com credores acionistas
- Adequação da estrutura de capital
- Preparação da para listagem, no mais alto nível de Governança Corporativa da
Bovespa

III. Foco no crescimento: 2008 em diante
A Paranapanema e os signatários do Acordo vêm envidando
esforços para dar continuidade ao Acordo, por meio de um
2º Aditamento, levando em conta o prazo final da suspensão
temporária da análise de registro de oferta pública na CVM.
A operação tem conclusão prevista para 18/06/2008,
conforme definido no Acordo, pois em caso de não ser
realizado qualquer tipo de emissão, já está prevista a emissão
de debêntures para converter a dívida remanescente, após a
conversão de dívida em ações, previamente compromissada
com os acionistas credores.
Com o equacionamento da dívida com acionistas e
bancos credores e uma melhor estrutura de capital e sem
o comprometimento dos juros elevados no resultado a
partir de 2008, as perspectivas mudam completamente os
fundamentos da Paranapanema e se inaugura uma nova
fase que terá como foco o crescimento orgânico por meio
de parcerias e/ou de alianças estratégicas.
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Na organização há comitês para discutir assuntos específicos e apoiar a tomada de decisões. Corporativamente
existe o Comitê Tributário, o Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação, o Comitê de Recursos Humanos e está
previsto para 2008 o Comitê de Risco, além do Grupo de Trabalho de Comunicação.
Na Caraíba há 5 Comitês Técnicos para análise e proposição e 2 Comitês Diretivos para decisão.

Na Taboca não existe uma estrutura de comitês, mas funciona um comitê voltado para as definições do Negócio,
que se reúne mensalmente e é composto pelos gestores do negócio e corporativos.
Na Cibrafértil, pelo seu tamanho, não há estrutura de comitê e sim uma reunião diária para a gestão do Negócio
envolvendo a Diretoria e os gestores. As informações estratégicas são repassadas para as áreas através de
DDS.
Na Eluma há um Comitê Diretivo, 3 Comitês de Gestão e outros 3 Comitês Técnicos.
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A gestão da sustentabilidade, disseminada em todas as empresas controladas segue, então esse modelo de
transparência nos negócios e informações ao mercado, reforçado por sua adesão à Governança Corporativa da
BOVESPA, gestão responsável das variáveis ambientais inerentes aos processos produtivos das controladas,
manutenção do foco na segurança e qualidade de vida do seu corpo funcional, gestão das influências de
cada controlada nas comunidades que as circundam. Dessa forma, o Grupo Paranapanema busca avançar na
internalização de uma cultura voltada para a sustentabilidade e a integra às suas práticas de gestão.

Comunicação
Existem estruturas de comunicação que dão suporte à disseminação das decisões, orientações, diretrizes, valores
organizacionais e tudo aquilo inerente a cada Empresa e ao Grupo, que diga respeito aos seus públicos.
Uma parte da comunicação formal ocorre através de um sistema de “cascata”, a partir das Diretorias, Gerências e
Chefias, descendo pela linha hierárquica até os empregados, no estilo “up-down” e que se traduz, principalmente,
em reuniões de comitês, técnicas, de grupos de trabalho, de acompanhamento de resultados ou simplesmente
para o repasse de informações.
Outra parte importante deste sistema de comunicações está na utilização dos diferentes veículos de difusão
disseminados pelas Empresas e que atendem tanto ao público interno, quanto ao externo. Estes veículos são
utilizados normalmente combinados, numa estratégia multimídia, buscando atingir de forma mais efetiva os
públicos a que se destinam.
Dentre os veículos mais utilizados nas Empresas e na Paranapanema, destacamos:
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3.3. Governança

Corporativa

O modelo de governança corporativa do Grupo Paranapanema está pautado em princípios de participação igualitária,
estrutura legal justa que se aplica a todos, transparência nas decisões e sua fiscalização, responsabilidade em
relação à sociedade, decisões orientadas para o consenso entre as partes envolvidas e com perspectiva de longo
prazo visando à um desenvolvimento sustentável, igualdade de todos os grupos perante os objetivos da companhia
e garantia de que todos serão ouvidos, produção de resultados que atendam aos interesses corporativos e também
aos das demais partes interessadas e abertura para avaliação e fiscalização de seus atos pela sociedade em
geral.
Um bom exemplo disto pode ser encontrado no seu Código de Ética, revisado em 2007, e que define as relações
com seus acionistas, com e entre seus colaboradores, com a sociedade, com as comunidades que cercam suas
instalações, com os concorrentes, com órgãos governamentais, definindo limites, posturas e condutas a serem
adotadas.
A Paranapanema aderiu, em dezembro/2007, ao Nível 1 de Governança Corporativa da Bovespa, o que representa
um compromisso de ampliar o nível de informações ao mercado e foi mais uma importante etapa do projeto de
reorganização administrativa, operacional, societária e financeira, iniciado em 2004, que tem por objetivos a
redução da dívida e o aumento da capacidade produtiva, buscando ampliar cada vez mais a competitividade da
Companhia no mercado.
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Conselho de Administração
O Conselho de Administração do Grupo Paranapanema é responsável pelo estabelecimento das políticas
estratégicas gerais, além da definição das políticas comerciais gerais, por eleger os diretores e fiscalizar a gestão
dos mesmos.
É composto por 7 membros efetivos e 7 membros suplentes. A escolha do Presidente e Vice-Presidente é feita
pelo voto da maioria dos conselheiros presentes, logo na primeira reunião após a posse dos membros eleitos
Reúne-se preferencialmente uma vez por mês ou sempre que necessário, conforme convocação do presidente,
mas não menos que uma vez a cada exercício, para se manifestar sobre o relatório da administração e as contas
da Diretoria.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada conselheiro deve deter, no mínimo, uma ação, podendo
residir no Brasil ou no exterior e devendo ser eleito pelos titulares das ações reunidos em assembléia geral,
estando proibido de votar em qualquer assembléia, ou ainda de atuar em qualquer operação ou negócios nos
quais este tenha um conflito de interesses com o Grupo.
O mandato dos membros do nosso Conselho de Administração é de 2 anos, unificado, com direito à reeleição. O
Estatuto Social não determina idade para aposentadoria compulsória dos nossos conselheiros. Para referência
deste Relatório, o mandato dos membros do Conselho de Administração terminou na assembléia geral ordinária que
examinou as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2007. A composição do Conselho de Administração
é a seguinte:

Diretoria
Os Diretores são os representantes legais, responsáveis, principalmente, pela administração da Paranapanema e
pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração. Eles são eleitos
pelo Conselho de Administração com mandato coincidente com os dos seus membros, podendo ser reeleitos e
destituídos a qualquer tempo.
Atualmente, nossa Diretoria é formada por 3 membros, eleitos na Reunião do Conselho de Administração, com
mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral que
examinar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2007. Fazem parte da Diretoria do Grupo
Paranapanema:
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A Diretoria Financeira e Gestão e a Diretoria de Relações com Investidores estão localizadas na cidade de Santo
André, no Estado de São Paulo, na Rua Felipe Camarão, n.º 500. O Diretor Presidente fica parte da semana em São
Paula e a outra parte em Dias D’Ávila, Bahia.

Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é um órgão independente da administração e da auditoria externa da companhia, cuja
responsabilidade principal é fiscalizar os atos dos administradores e analisar as demonstrações financeiras,
relatando suas observações aos acionistas.
O Conselho Fiscal do Grupo Paranapanema é permanente, constituído por no mínimo três e no máximo cinco
membros efetivos e suplentes em igual número. Estes não podem fazer parte do Conselho de Administração,
da Diretoria ou do quadro de empregados da Companhia ou de uma empresa controlada ou de uma empresa do
mesmo grupo, tampouco um cônjuge ou parente, até terceiro grau, dos administradores.
Nosso Conselho Fiscal é formado por 5 membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos na Assembléia
Geral dos acionistas, com mandato até a Assembléia Geral que examinar as contas do exercício social findo em
31 de dezembro de 2007. Fazem parte os seguintes membros:
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3.4. Gestão

Econômica

A gestão econômico-financeira de todas as Empresas Controladas está centralizada no Grupo e é exercida pela
Diretoria Financeira e de Gestão. A atividade de Controladoria é descentralizada, existindo controller para o
Grupo, ao qual estão ligados o que atende Eluma e Taboca e o que responde pela Caraíba e Cibrafértil. No ano de
2007 o Grupo produziu os seguintes resultados.

Gestão Econômico-Financeira Consolidada
Análise e Discussão Gerencial
Receita bruta consolidada cresce a uma média de 24%aa, no período de 2003 a 2007, apesar de toda a
volatilidade dos metais. Quando se analisa o ciclo das commodities metálicas no período mais recente, verificase um crescimento de receita bruta consolidada da Paranapanema nos últimos 5 anos, muito acima da média da
indústria, que foi de 5%aa. Neste mesmo período verifica-se que as vendas para o mercado externo cresceram
proporcionalmente mais, em média 33%aa contra 17% aa para o mercado doméstico.

Indicadores Financeiros Consolidados

A distribuição da receita bruta consolidada da Paranapanema nos últimos 5 anos por mercado e por participação
na receita total pode ser vista nos gráficos abaixo:
Receita Bruta Consolidada por Mercado - R$mm
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Receita Bruta Consolidada por Mercado - Em %
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Volume de Vendas das Controladas por Produto.
Houve crescimento no volume de vendas de todas as controladas em 2007 contra 2006, tendo inclusive ocorrido
recordes de produção em várias linhas.
Os destaques foram: (i) Taboca, que cresceu 28,8% nas vendas de metal próprio e 49,7%,incluindo transformação
de material de terceiros, porém excluindo os sub-produtos, que são as ligas de FeNbTa - Ferro, Nióbio e Tântalo;
(ii) Cibrafértil, que com a retomada do setor agrícola Brasileiro em 2007, aumentou seu volume em 38,6%, estando
a plena capacidade, com carteira de pedidos até quase o fim do primeiro semestre de 2008 e exportando para o
Mercosul; (iii) Eluma, volume 8,7% superior, face aumento na demanda por semi-elaborados de cobre e suas ligas
em especial no mercado interno; e (iv) Caraíba, com volume 4,1% acima, pelo aumento nas exportações.
O quadro a seguir mostra a evolução das controladas nos últimos 5 anos por volume e por produtos e
subprodutos:
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2004

2005

2006
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Var. %
2007/2006

CA GR*
2003-07

Vol um e de v en das con soli dad o ( t)

424.658

420.691

396.157
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17,58 %

4,41 %

Cara’b a

186.875

196.275

204.553

212.948

221.775

4,15 %

4,37 %

30 .970

32 .254

33 .806

62 .979

97 .410

54 ,67%

33 ,17%

149 .518

156 .455

161 .832

140 .188

114 .997

-17 ,97%

-6,35%

6.387

7.566

8.915

9.781

9.368

-4,22%

10 ,05%

ç cido sulfœrico

409 .337

456 .188

403 .630

522 .868

538 .783

3,04%

7,11%

Lama an—dica , esc—ria, oleum e tc

190 .112

163 .296

262 .619

267 .496

283 .744

6,07%

10 ,53%

44.222

51.794

50.843

58.016

63.091

8,75 %

9,29 %

44 .222

51 .794

50 .843

58 .016

63 .091

8,75%

9,29%

7.933

7.184

6.023

4.933

7.383

49,67 %

-1 ,78%

7.933

7.184

6.023

4.933

7.383

49 ,67%

-1,78%

Cat odo (Co bre elet ro l’tico)
Vergalh‹o
Fio trefilad o

Eluma
Semi-elab ora dos de cobre
Tab oca
Estanh o
Ligas de FeNb T a

1.207

1.513

1.166

1.414

1.929

36 ,42%

12 ,44%

185.628

165.438

134.738

153.247

212.357

38,57 %

3,42 %

Fertilizante s (SS P)

178 .178

152 .330

132 .868

142 .321

198 .860

39 ,73%

2,78%

Fertilizante s (NPK )

7.450

13 .108

1.870

10 .926

13 .497

23 ,53%

16 ,02%

Cib raf Žrtil

* CAGR  Compound Average Growth Rate (Taxa Composta Média de Crescimento ao ano para o período de
2003 a 2007)
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Volume de Vendas das Controladas por Mercado.
Verificou-se uma forte concentração no mercado interno para a Eluma e Cibrafértil, pelas características de seus
produtos, enquanto que a Caraíba (catodos, vergalhões e fios) e a Taboca (lingote de estanho e ligas), vêm se
concentrando mais nas exportações no período mais recente, em função da grande demanda externa por este
tipo de commodities.
Participação % do Volume por Mercado
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Mercado Externo

8,26%
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Mercado Interno
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8,27%

16,52%
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Mercado Externo

44,95%

80,38%
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83,48%

76,52%

CibrafŽrtil
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0,00%
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90,00%
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100,00%
93,16%
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Receita Líquida Consolidada da Paranapanema
Continua forte a contribuição da principal controlada na receita consolidada. A receita líquida consolidada da
Paranapanema em 2007 atingiu R$ 4.043,2 milhões, registrando uma queda de 1,8% em relação ao ano anterior
que foi de R$ 4.118,2 milhões, acumulando, entretanto, um crescimento médio de 24%a.a. de 2003 a 2007,
mostrando uma excelente recuperação nas operações neste período.
A contribuição de cada controlada na receita líquida nos últimos 5 anos, não mostrou grandes mudanças estruturais,
tanto nos períodos de ciclo de baixa ou de alta dos metais, como pode ser visto nos gráficos a seguir. Isto pode ser
explicado tanto pela estrutura de produção e de vendas de cada uma, quanto pela integração, mesmo que parcial
(não temos mina de cobre) existente na divisão cobre (Caraíba e Eluma); e integral na divisão estanho (Taboca);
além do fato de que uma das principais matérias-primas da Cibrafértil para produção de fertilizantes, também ser
gerada internamente a partir do processo pirometalúrgico, o ácido sulfúrico, criando algumas relações técnicas
de volume de produção que são pré-definidas.
Contribuição das Controladas na Receita Líquida
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Cibrafértil

Receita líquida

- R $ mm

- CAGR

: 24 , 3 %
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Resultado Financeiro Líquido Consolidado
O resultado financeiro em 2007 foi uma despesa líquida de R$ 86,7 milhões, 61,3% inferior à despesa financeira
líquida de 2006, de R$224,1 milhões. A melhora da ordem de R$137,4 milhões na despesa financeira líquida
foi explicada basicamente pelo aumento na variação cambial ativa, decorrente do aumento na importação de
matérias-prima dólar relacionada e da dívida denominada em dólar, face apreciação do Real frente ao dólar no
período.
Lucro Líquido (Prejuízo)
Fatores que contribuíram para o prejuízo de R$109 milhões (prejuízo ajustado de R$133,4 milhões) em
2007 na Holding e no consolidado: (i) Despesas financeiras de R$143,8 milhões na Holding, relativa à dívida
com acionistas credores, signatários do Acordo de Reestruturação Financeira; e (ii) Outras receitas (despesas)
operacionais, líquidas de R$ 12,5 milhões. Se estes fatores fossem eliminados a Companhia passaria de prejuízo,
para lucro líquido ajustado da ordem de R$46,8 milhões em 2007.
Investimentos
Em 2007 foram realizados R$181,3 milhões em investimentos, contra R$ 133,9 milhões em 2006, com um
crescimento de 35,4%.

No período de 2003 a 2007, a PARANAPANEMA investiu R$ 568,6 milhões, em eliminação de gargalos, expansões,
modernizações e atualização tecnológica com a mudança do ERP* do Grupo com a implantação do SAP/R3 em
janeiro de 2007, além dos gastos com manutenção e paradas gerais (bianuais), representando uma taxa de
crescimento média de 15,90% ao ano, viabilizando o crescimento da receita bruta de 24% ao ano em média.
* ERP ‡ Enterprise Resource Planning são sistemas que agregam, em um só sistema integrado, funcionalidades
que suportam as atividades dos diversos processos de negócio das empresas.
Como resultado desse investimento, houve uma maior geração de caixa, com exceção de 2007, pelos fatores
conjunturais já apontados anteriormente, acumulando no período de 2003 a 2007 um EBITDA de R$ 1.310,4
milhões.
O investimento mais significativo para 2008 – 2009, será na controlada Caraíba, que tem um plano de expansão
de capacidade instalada, de ir das atuais 220 mil t/ano, para 280 mil t/ano até o final de 2009, pela substituição
gradual das cubas eletrolíticas por novo material, que aumentará a produtividade e capacidade na produção de
catodos.
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Evolução dos Investimentos Vs Geração de Caixa Operacional
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Perspectivas
Foco no crescimento: 2008 em diante
1) A Paranapanema decidiu não dar continuidade ao pedido de registro de distribuição pública primária de ações
ordinárias, que se encontrava em suspensão temporária na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, tendo em
vista as condições atualmente observadas no mercado de capitais nacional e internacional. A decisão sobre o
pedido de cancelamento da análise de registro foi protocolada na CVM em 24 de março de 2008;
2) A Paranapanema e os signatários do Acordo vêm envidando esforços para dar continuidade ao Acordo de
Reestruturação Financeira, celebrado em 19/12/2006 e aditado em 17/08/2007, por meio de um 2º Aditamento;
3) A conclusão para a operação será em 18/06/2008, conforme contemplado no Acordo, pois em caso de não ser
realizado qualquer tipo de emissão, já está prevista a emissão de debêntures para converter a dívida remanescente
após a conversão de dívida em ações, previamente compromissada com os acionistas credores.
4) Depois do equacionamento da dívida concluído com acionistas e bancos credores e de uma melhor estrutura
de capital, esta fase terá como foco o crescimento orgânico e /ou por meio de parcerias e alianças estratégicas,
buscando:
- Aumentos na rentabilidade e diminuição da volatilidade das commodities no resultado da Companhia pela
adoção de hedge e outras medidas que visam a maximizar o valor para os acionistas;
- Ampliar o nível de Governança Corporativa da Companhia iniciado em 2007 que culminou com o registro no
Nível 1 da Bovespa em 03 de dezembro;
- Registro no Novo Mercado da Bovespa antes da data limite de agosto de 2009 uma vez que já temos direitos
assegurados aos minoritários em nosso estatuto, e free float de 49%, acima dos 25% mínimo exigido;
- Aperfeiçoamento da comunicação, maior proatividade e construção do relacionamento com os acionistas
e stakeholders, mudança na base acionária, com controle difuso e maior representação dos minoritários no
conselho;
- Uso de novas ferramentas de gestão a partir do 2º trimestre de 2008 como: contratação da Hay do Brasil
para desenvolver um plano global de cargos e salários; implantação do EVA – Economic Value Added, uma
metodologia para medição de Valor Econômico Adicionado, da empresa Stern&Stewart, visando a definição
de metas e participação no resultado; adoção de política de hedge corporativo com a contratação de uma
consultoria de risco;
- Busca de linhas especiais, no mercado nacional ou internacional, para viabilizar os projetos de expansão
orgânica e recursos adequados para manutenção e ampliação da capacidade instalada das controladas da
Paranapanema no futuro.
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3.5. Gestão

de Pessoas

A gestão dos recursos humanos no Grupo Paranapanema dá-se através dos programas existentes em todas as
Empresas do Grupo, que interagem apresentando resultados baseados na participação e no envolvimento dos
integrantes da força de trabalho.
A força de trabalho total do Grupo fechou 2007 conta com um contingente de 5.155 pessoas, sendo 3.288 empregados
e 132 estagiários. Adicionalmente, cerca de 1.735 funcionários de empresas contratadas com supervisão própria
também atuam como terceiros nas atividades de manutenção, segurança, limpeza, alimentação e transporte, sem
a supervisão direta das Empresas. Para compor seu corpo funcional, as Empresas representam:

Há, na holding, um comitê que se reúne periodicamente para definir as principais políticas de recursos humanos
voltadas para as ações corporativas. Em 2007 este grupo, com apoio da consultoria Hay Group, definiu as políticas
de cargos e remuneração, contemplando os cargos operacionais, staffs e executivos, de modo a melhor aproveitar
a sinergia de todas as Empresas e também um plano de carreira, para implementação em 2008.

Gestão Participativa
A gestão de pessoas é papel das lideranças das Empresas, cabendo às áreas de Recursos Humanos o papel de
integrador da gestão dos processos de Recrutamento e Seleção, Remuneração, Capacitação e Desenvolvimento
de Pessoal, Saúde e Segurança voltados para a satisfação e o bem-estar da força de trabalho.
A definição da organização do trabalho e da estrutura de cargos é realizada pelas áreas de RH, onde é efetivamente
definido o foco de atuação das práticas relativas à gestão de pessoas, em especial aos sistemas de trabalho. A
gestão é participativa, atuando através dos níveis hierárquicos de cada Organização.
Importante destacar que continuamente as ações a serem implementadas são acompanhadas durante as reuniões
gerenciais de políticas de gestão ou análise do Negócio, que fazem parte do monitoramento realizado via o Sistema
Gerencial, consolidando assim uma gestão para o atingimento das metas de desempenho.
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Seleção e Contratação
de Pessoas
O processo de seleção de pessoal é interno e externo,
privilegiando a “prata da casa”. É realizado de forma
predominantemente competitiva, sendo amplamente
divulgado internamente para que os empregados possam
participar ou indicar candidatos.
Em algumas empresas as ações de recrutamento e seleção
estimulam a contratação de parte da mão-de-obra em
comunidades próximas, mas em todas elas predominam
igualdade e justiça, através do aproveitamento dos melhores
recursos humanos disponíveis, de forma transparente e de
livre participação de todos, assegurando assim uma imagem
de idoneidade. Além das localidades próximas, constituem-se em fonte de recrutamento de pessoal, os estagiários
e ex-estagiários, bem como empregados que prestam serviço como temporários.
Os instrumentos de seleção contemplam: Avaliação Curricular, Provas Escritas e Práticas, Dinâmica de Grupo,
Entrevista, Avaliação Psicológica e Exames Médicos. Os requisitos de escolaridade e experiência estão
estabelecidos nas descrição de cargos e as habilidades requeridas, assim como os requisitos de desempenho,
são definidos pelo solicitante e pela área de RH.
Os novos empregados, antes de serem encaminhados aos postos de trabalho, passam por Programa de Integração
em cada Empresa, que promove a sua integração multifuncional, facilitando a cooperação entre as áreas. Na
integração, recebem o Código de Ética e Conduta, além de informações de segurança e meio ambiente. Mesmo
os empregados terceirizados passam por treinamento de Integração de segurança e meio ambiente.

Remuneração
A Paranapanema adota sistemas de remuneração fixa e variável. A primeira está baseada em política que leva
em conta o mercado e a consistência interna. A segunda é resultante do atingimento de metas negociadas com
os empregados.
A remuneração variável é um processo transparente, definida, implantada e acompanhada por todos os empregados.
O Programa de Participação nos Lucros ou Resultados tem como objetivo o estímulo ao atingimento de metas,
baseado no orçamento da empresa, propiciando maior integração entre a Empresa e, seus colaboradores pelo
compartilhamento de metas e objetivos empresariais, incentivando a produtividade e permitindo a participação
econômica dos empregados nos resultados obtidos anualmente pela Empresa.
Anualmente são pesquisadas práticas de remuneração, reconhecimento, incentivo, bonificação e premiação
adotadas pelo mercado de trabalho definido, analisando e comparando com as que são por nós praticadas, e
adotando, sempre que necessário, medidas corretivas e coerentes com as nossas políticas.
Os critérios de promoção estão baseados na competência pessoal e reforçam o desenvolvimento dos empregados,
estando estabelecidos nos critérios de acesso a cargos vigentes nas Empresas.
Importante ressaltar que todas as práticas relativas aos sistemas de trabalho estão integradas e alinhadas aos
objetivos das Empresas e do Grupo Paranapanema, levando ao alinhamento entre objetivos dos empregados e os
empresariais, estimulando assim a obtenção de metas de alto desempenho e promovendo a cultura da excelência
na Paranapanema.
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Capacitação
e Desenvolvimento
As políticas e as diretrizes para a gestão do
treinamento e do desenvolvimento de pessoal
nas Empresas do Grupo Paranapanema buscam a
melhoria de desempenho dos empregados nos seus
respectivos cargos ou funções, atuais e futuros,
em sintonia com as estratégias estabelecidas,
evidenciando a importância do treinamento para a
consecução de objetivos do negócio.
Cada Empresa tem seus treinamentos específicos,
para atendimento das necessidades operacionais e/
ou dos gaps de aprendizagem detectados através do
entendimento entre as chefias e os colaboradores,
buscando ampliar os conhecimentos e habilidades
dos mesmos para o atendimento às necessidades
de atuação das Empresas em um ambiente cada
vez mais competitivo, ou seja, de forma a cultuar
sempre a busca da excelência. Há, ainda, os Planos
de Treinamento Institucional, voltados para diversas
áreas e relacionados aos resultados estratégicos
visados.
A identificação das necessidades de treinamento,
desenvolvimento e educação são feitas em dois
momentos. O primeiro é feito em reunião dos
comitês de gestão de pessoas onde, à luz dos
objetivos estratégicos, são definidos os treinamentos
institucionais necessários para facilitar o atingimento
de tais objetivos.
O segundo momento está voltado para identificação
de necessidades de treinamento ligadas diretamente
ao desempenho do nível operacional, decorrente dos
gaps de competências e habilidades identificadas
para cada cargo. Também podem ser consideradas as necessidades identificadas tendo como base a negociação
de metas de desempenho individual, mediante diálogo entre a chefia e o empregado, que concluem sobre os
treinamentos necessários para o cumprimento da metas de trabalho negociadas.
Assim, conforme relatado, a capacitação e o desenvolvimento das pessoas são projetados de forma a contemplar
tanto as necessidades dos empregados assim como as das Empresas. O planejamento, a execução e a avaliação
dos treinamentos institucionais são da alçada do órgão gestor de pessoas, a área de Recursos Humanos da
Caraíba, da Cibrafértil, da Eluma e da Taboca.
Já os treinamentos específicos, identificados com base principalmente nos gaps das habilidades, são planejados
e executados pelas áreas interessadas, usando entidades externas ou sob a forma de treinamento no local de
trabalho, sendo avaliados e acompanhados de forma descentralizada.
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Avaliação da Capacitação
Os treinamentos internos são realizados em salas de aula e/ou nos locais de trabalho (OJT). Para tanto, as Empresas
dispõem de salas especiais ou de Centros de Treinamento com infra-estrutura e recursos para informática e
treinamento multimídia.
Em algumas Empresas, além dos Centros de Treinamento, existem salas descentralizadas pelas diversas unidades
que integram a estrutura organizacional equipadas com equipamentos instrucionais necessários e dotadas de
bom conforto ergométrico.
Para aferir a eficácia dos processos de capacitação e desenvolvimento, utilizam-se, quando aplicável e relevante,
três tipos de avaliação:
Reação – mede, no final do curso, através de questionário, o conteúdo programático, a aplicabilidade do
treinamento ao trabalho, a ambiência e a instrutoria.
Efetividade – quando for o caso, após determinado período do término do treinamento, para avaliar a efetividade
obtida no desempenho.
Comparação – através da melhoria de performance dos empregados pela redução do gap de competência de
uma avaliação para outra.
Em algumas Empresas, para aferir a eficácia dos processos de capacitação e desenvolvimento, também são
consideradas informações de Pesquisa de Clima Organizacional e de Entrevistas de Desligamento. Adicionalmente,
são utilizados sistemas de avaliação de desempenho baseados em competências e habilidades, dentro de três
modelos: Competências das Lideranças, Competência Comportamental do Nível Operacional e Habilidades do
Nível Operacional.

Participação e Cooperação
Algumas Empresas reforçam a participação em grupos
multifuncionais na sua organização, como forma de estimular
a cooperação, a comunicação eficaz e o compartilhamento
de conhecimento e habilidades. Assim é disponibilizado aos
empregados a sua participação em diversos grupos, como comitês
de Políticas de Gestão, grupos de Solução de Problemas (como os
Círculos de Controle da Qualidade – CCQ), grupos de Aprendizagem
etc, que propiciam oportunidades para que os empregados
desenvolvam a iniciativa, a criatividade a inovação e todo o seu
potencial individual e em grupo, homogêneos ou heterogêneos.
Adicionalmente possibilitam a criação de um ambiente agradável
para trabalhar e contribuem para o fortalecimento da sua Empresa.
Seus trabalhos contribuem efetivamente para a melhoria dos
processos organizacionais, incluindo as condições de trabalho.
O processo de decisão conta com a participação dos empregados,
que são consultados para validar ou indicar mudanças que irão
afetar o seu trabalho. Isto ocorre inclusive durante a negociação
anual de metas que integram o Programa de Participação nos
Lucros ou Resultados – PPR.
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Desenvolvimento Pessoal e Profissional
Desde a sua contratação, os empregados participam de diversos métodos de orientação, aconselhamento,
empregabilidade, rotação no trabalho e desenvolvimento de carreira, que são usados na sua capacitação e
desenvolvimento, pessoal e profissional. Dentre os principais citamos:
Fortalecimento de Equipe - voltado para articular os empregados enquanto times ou grupos autônomos.
(Caraíba)
CCQ/Círculos de Controle de Qualidade - voltados para a solução de problemas na área de trabalho
Projeto Vídeo-Via - para dar um melhor aproveitamento às 720 horas/ano gastas durante o transporte dos
empregados na Caraíba, foram instalados equipamentos audiovisuais nos ônibus, que se transformaram em
escolas e centros de cultura e lazer ambulantes.
Plano de Assistência Educacional – reembolso de percentual dos custos para cursos especiais feitos pelos
empregados, que estejam correlacionados com as atividades desenvolvidas na Empresa (Caraíba e Eluma). Tem
co-financiado cursos de Graduação, de Pós-Graduação, de Especialização e Cursos de Formação Técnica..
E-learning (Educação à Distância) – busca de novas alternativas de treinamento e educação que proporcionem
maior acessibilidade, agilidade, flexibilidade e baixo custo, mediante tecnologia de e-learning.
Programa 5S - o treinamento que valoriza o ambiente de trabalho das pessoas, desenvolvendo a consciência
para a organização, a limpeza e a segurança no trabalho, sendo base para o gerenciamento da Qualidade nas
Empresas.
Quadro de Acesso - o desenvolvimento de carreira é propiciado via acesso a cargos de diferentes níveis,
inclusive entre as Empresas.
Programa Trainee - busca captar jovens talentos recém-formados e prepará-los para exercer, a médio e longo
prazos, funções técnicas e/ou gerenciais necessárias às Empresas.
Criatividade - que incentiva o potencial criativo de todas as pessoas, permitindo desenvolver soluções para
problemas e propor melhorias ao trabalho e/ou ao ambiente.
Treinamento Básico de Segurança Meio Ambiente e Saúde Ocupacional – para informar a todos os
empregados próprios e de terceiros sobre riscos existentes no trabalho e suas diversas formas de prevenção,
evitando danos a integridade física e a saúde do trabalhador e ao meio ambiente.

Em 2007, realizamos um total de 135 mil horas de treinamento nas áreas comportamentais, de qualidade,
capacitação técnica, segurança e meio ambiente. Investimos em treinamento, desenvolvimento e educação um
total de R$ 988,6 mil.
Este investimento no desenvolvimento das pessoas, aliado à política de recrutamento e a seleção de pessoal, tem
trazido benefícios para as Empresas do Grupo Paranapanema, que se refletem no aumento da produtividade para
os principais produtos e no preenchimento de vagas que representam promoções/reclassificações com pessoal
interno.
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Benefícios
Além dos benefícios legais, outras condições e programas são oferecidos aos colaboradores das Empresas do
Grupo Paranapanema, buscando atrair e, principalmente, reter o colaborador na Empresa, criando um ambiente
de trabalho mais atrativo. Conheça as principais:
Assistência Médica Supletiva em todo o Grupo, para colaboradores e seus dependentes; plano de saúde
de alta qualidade, em ampla rede conveniada, para atendimento médico-hospitalar-odontológico. Na Taboca
funciona o melhor hospital da região.
Previdência Privada, implantada em 2002, através da BrasilPrev para todo o Grupo.
Seguro de Vida em Grupo, com pagamento de até 60 remunerações, auxílio funeral, cesta básica e cobertura
de assistência médica durante um ano após o óbito, para os familiares.
Entrega de Cestas Natalinas a todos os colaboradores do Grupo.
Convênios com Farmácias e Supermercado na Eluma; convênios com farmácias (todas as Unidades) e
supermercados (Unidades de São Paulo) para serem utilizadas pelos seus colaboradores, com desconto em
folha de pagamento.
Espaço Recreativo nas unidades da Eluma, centros de lazer com jogos usados nos intervalos das refeições;
na Unidade de Serra (ES) há área feminina para descanso, com televisão.
Auxílio Creche, com convênio com creches conceituadas nas regiões próximas às unidades industriais, para
as colaboradoras com filhos (Caraíba e Eluma).
Cultura e Lazer na Vila do Pitinga (Taboca), com teatro que é palco das principais manifestações artísticas
e culturais e também 2 clubes de lazer para atividades esportivas e confraternização entre os colaboradores e
suas famílias.
Auxílio para aquisição de óculos de grau, lentes de contato, próteses e aparelhos ortopédicos (Caraíba e
Cibrafértil).
Serviço Social aos colaboradores e familiares na Caraíba, voltada para desenvolvimento da cidadania,
prática da responsabilidade social e acompanhamento em casos de acidente, doença, concessão de auxílios,
invalidez e aposentadorias para o público interno.
Biblioteca com acervo técnico e livros diversos para consulta, além de acesso à pesquisa via Internet na
Caraíba.
Clube do Livro na Caraíba, disponibilizando livros, fitas de videocassete e DVDs diversos para os associados,
beneficiando a educação, cultura e lazer. Os títulos são divulgados em listas ou através da rede de computadores
(intranet), permitindo fácil acesso à utilização.
Reconhecimento e homenagem aos colaboradores que completam aniversários de 10, 20, 25 e 30 anos de
empresa (Caraíba) com homenagem e certificação.
Caraíba Solidária – Voluntariado - apoio às entidades cadastradas com voluntários da Caraíba.
Inserção de Portadores de Deficiência (intelectual) com apoio da APAE em atividades na Caraíba.
Gerenciando o próprio Futuro envolvendo empregados em vias de aposentadoria na Caraíba, com sua
preparação para a saída da empresa.
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Saúde Ocupacional
As diversas Empresas que constituem o Grupo Paranapanema proporcionam aos seus colaboradores serviço
médico nas unidades industriais para atendimentos de emergência, além de convênios com unidades de saúde
nas cidades.
É feito o controle da realização de todos os exames ocupacionais previstos em lei, particularmente dos exames
periódicos de saúde. As doenças ocupacionais e os acidentes de trabalho têm tratamento médico acompanhado
pelas Empresas e os custos decorrentes são assumidos por elas.
As principais atividades decorrentes dos resultados obtidos pela
identificação dos perigos e riscos para a saúde são detalhadas nos
documentos abaixo, exigidos pelas NR 7 e NR 9, bem como nas políticas
de Saúde Ocupacional das Empresas:
PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – para
diagnosticar precocemente os casos de doenças ocupacionais, bem
como levantar dados e informações para sustentação de programas
que sejam capazes de garantir aos colaboradores uma melhor
qualidade de vida.
PPRC - Programa de Prevenção de Riscos Coronarianos –
busca orientar os colaboradores quanto aos riscos de doenças
cardiovasculares e recomenda medidas preventivas (Caraíba).
Programa Sorriso (Saúde Bucal) - em parceria com o SESI (Serviço
Social da Indústria) são mantidos dois consultórios odontológicos,
dentro da Caraíba, um para tratamentos clínicos e o segundo
consultório para atender as necessidades de próteses, sem ônus
para os colaboradores.

Segurança do Trabalho
A segurança na prática do trabalho é sempre prioridade no Grupo Paranapanema. As atividades são executadas
de maneira a não pôr em risco a integridade das pessoas, equipamentos ou instalações. Esta política visa a zelar
por um bom ambiente de trabalho, assegurando as melhores condições a todas as pessoas que trabalham nas
Empresas do Grupo.
Os principais perigos e riscos relacionados segurança e ergonomia são identificados, principalmente, por meio
de:
Auditorias de Segurança, contendo vários critérios de avaliação, realizadas pela área de segurança e auditorias
comportamentais (identificação de atos inseguros) realizadas por pelos técnicos de segurança e lideranças.
Monitoração da condições ambientais, com acompanhamento dos agentes físicos, químicos e biológicos de
exposição. Os riscos são identificados e avaliados através do PPRA.
Estudos específicos conduzidos pelas áreas de Segurança e Meio Ambiente área de Medicina do Trabalho,
incluindo-se avaliações dos Engenheiros e dos Técnicos de Segurança.
Consulta direta aos colaboradores, através da Pesquisa de Clima Organizacional nas Empresas onde é
aplicada.
Atuação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA.
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Assim, as principais atividades decorrentes dos resultados obtidos pela identificação dos perigos e riscos para a
higiene, ergonomia e segurança industrial são detalhadas conforme as exigências das NR 7 e NR 9.
PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - visa a preservar a saúde e integridade dos colaboradores,
através do controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou futuros no trabalho.
PCA - Programa de Conservação Auditiva - visa a proteger e preservar a saúde dos colaboradores potencialmente
expostos ao ruído, através da adoção de medidas de engenharia para controle da exposição.
PPR - Programa de Proteção Respiratória - tem como objetivo proteger o empregado quanto à exposição a
agentes que afetam o sistema respiratório.
DE - Diagnóstico Ergonômico – levantamento ergonômico das atividades realizadas pelos trabalhadores
potencialmente expostos aos agentes ergonômicos para prevenção de doenças osteo-musculares.
PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos – visa à gestão dos riscos de processo passiveis de causar
acidentes que resultem em grandes perdas pessoais, materiais ou ambientais
São mantidos registros dos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, bem como das investigações de suas
causas, sendo elaborados planos de ação para neutralização das mesmas.
A força de trabalho é orientada quanto ao uso adequado dos equipamentos de proteção individual e coletiva (EPIs
e EPCs), em função dos riscos. Os equipamentos de proteção são especificados tecnicamente pelas áreas de
segurança e testados pelos usuários antes da aprovação.
As Empresas dispõem de Brigada de Emergência, constituída por colaboradores das diversas áreas operacionais,
devidamente treinados, coordenada por técnicos de segurança.

Bem-Estar, Satisfação e Motivação
Cabe às áreas de RH das empresas identificar os fatores que afetam o bem-estar, a satisfação e a motivação das
pessoas, através da análise das informações obtidas através das avaliações feitas nos processos de capacitação
e desenvolvimento das pessoas, das avaliações de desempenho, do feedback recebidos dos colaboradores, de
visitas de benchmarking a outras empresas, das auditorias internas de 5S em algumas Empresas, nas pesquisas
salariais no mercado de trabalho e nas pesquisas com colaboradores.
Para medir formalmente o grau de bem-estar, satisfação e motivação das pessoas, a Caraíba realiza Pesquisa de
Clima Organizacional. Essa pesquisa é conduzida pela GRA, com recursos internos, atingindo, em média, cerca
de 75% da população prevista. Na avaliação, as respostas são consideradas boas quando obtém nota acima de
6, de um máximo de 10 pontos. As questões são agrupadas nos seguintes aspectos: Liderança, Relacionamento,
Sistemas de Reconhecimento, Condições de trabalho, Ambiente Físico, Desenvolvimento profissional, Imagem da
empresa, Alinhamento (aos valores organizacionais) e Avaliação da pesquisa.

Clima Organizacional
O clima organizacional propício ao bem-estar, à satisfação e à motivação das pessoas é mantido através de um
conjunto de serviços, benefícios, programas e políticas colocados à disposição dos colaboradores, buscando a
Qualidade de Vida no trabalho.
Os principais anseios dos colaboradores são identificados através de estudos específicos conduzidos pelas
áreas de RH, que contemplam consultas diretas aos colaboradores e registro de feedbacks espontâneos. Estes
resultados são consolidados e analisados pelos comitês de Gestão de Pessoas, sendo posteriormente submetidos
à aprovação, para futura implantação.
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3.6. Gestão

de Clientes e Fornecedores

FORNECEDORES
O sucesso de qualquer cultura de Sustentabilidade passa obrigatoriamente pela cadeia produtiva e pelos
ornecedores, entendendo-os como extensão dos compromissos e ações das Empresas.
No Grupo Paranapanema existe um total de 10.600 fornecedores registrados no cadastro, incluindo fornecedores
nacionais e estrangeiros de materiais, de serviços e agentes credenciados.
Com a implementação do SAP houve a centralização do cadastro de materiais e a gestão integrada dos
estoques.

Agrupamento, Seleção e Qualificação
O processo de Gestão de Fornecedores e Parceiros compreende a qualificação e o cadastramento, o relacionamento
e a gestão do desempenho dos fornecedores. Após avaliação da documentação o fornecedor poderá ser agrupado
como segue:
- Fornecedor Estrangeiro – 293 cadastrados
- Fornecedor Serviço – 2.715 cadastrados;
- Fornecedor Materiais – 5.727 cadastrados;
- Fornecedor Transportadora – 1.349 cadastrados;

Os requisitos dos processos gerenciados pelas áreas de Suprimentos vêm das necessidades das áreas operacionais
e de apoio. Na maioria dos casos, o desafio é a melhoria do desempenho da organização.
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Atendimento aos Requisitos
Na etapa de qualificação e cadastramento, são considerados
fornecedores aqueles que estão:
- Certificados na NBR ISO 9001, por entidades devidamente
reconhecidas cuja certificação contemple o processo ou
sistema de fabricação do material fornecido à Empresa;
- Qualificados através da solicitação do usuário e/ou unidade
responsável pela contratação, após realização de testes
específicos.

Relacionamento com Fornecedores
Para as transportadoras credenciadas, é realizada, trimestralmente,
uma avaliação. No caso de fornecedores de serviços terceirizados,
o Grupo 5 foi definido considerando que 90% desses contratados
são para serviços de manutenção. As avaliações técnicas para
credenciamento das empresas responsáveis pela manutenção
de equipamentos críticos são de responsabilidade das áreas que
acompanham a execução dos serviços.
Os desempenhos dos fornecedores de materiais ocorre semestralmente e a avaliação é realizada automaticamente
pelo SAP levando em consideração os seguintes critérios: preço, qualidade e fornecimento. Os fornecedores que
obtiverem notas inferiores a 55 serão notificados e solicitados planos de ação corretiva.
Os fornecedores de materiais da qualidade são comunicados sobre o seu desempenho através de comunicação
por escrito.
Ocorre semestralmente a avaliação de desempenho de cada fornecedor de materiais, a mesma é realizada
automaticamente pelo SAP levando em consideração os seguintes critérios: preço, qualidade e fornecimento.
O desempenho de cada fornecedor de material da qualidade é informado após conclusão da avaliação através
de correspondência formal. De acordo com pontuação obtida o fornecedor pode ser considerado aprovado, sob
concessão ou reprovado.
As principais formas de comunicação e de feedback incluem os seguintes canais de relacionamento: fax, e-mail,
telefone, reuniões na Empresa e visitas aos fornecedores.
Destaque para o sistema de comércio eletrônico, considerado pela Mercado Eletrônico como um benchmark de
implantação para consultas eletrônicas.

Minimização de Custos e incentivo às Melhorias
Para reduzir os custos associados à gestão do fornecimento, incluindo as auditorias realizadas em produtos ou
fornecedores, a Paranapanema prioriza o estabelecimento de relações duradouras, tornando os fornecedores
parceiros com objetivo de crescimento mútuo, buscando conduzir um relacionamento muito mais do que uma
simples interação comercial.
Essas parcerias são formalizadas por contratos de médio e longo prazo e prevêem reuniões periódicas para
reanalisar as condições contratadas e o que pode ser feito para otimizar os resultados para as duas partes.
Entre outras ações para minimizar os custos relativos ao fornecimento estão:
- Incrementar contratos de fornecimento contínuo, reduzindo estoques e desmobilizando o capital de giro;
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- Reduzir o número de fornecedores ativos em compras e renegociar contratos de fornecimento;
- Identificar fornecedores comuns ao Grupo, como forma de aumentar o poder de negociação;
- Utilização da ferramenta de Comércio Eletrônico e Leilão Reverso da empresa Mercado Eletrônico, permitindo
ganhos e melhorias do processo de aquisição e diligenciamento de compras e de recebimento de materiais.

CLIENTES
A atuação doas Empresas do Grupo Paranapanema em relação aos seus Clientes reflete a aplicação do de valores
(Visão, Missão, Crença, Filosofia Gerencial, Políticas e Código de Ética e Conduta).
A gestão do conhecimento e da imagem em relação aos clientes e ao mercado, e posteriormente, do seu
relacionamento e satisfação, é estruturada através de práticas de gestão e padrões de trabalho, que levam em
conta as suas necessidades e expectativas, permitindo, assim, aprofundar ainda mais o entendimento dos seus
requisitos.

Conhecimento e Segmentação de Mercado
Os mercados de atuação Metais são definidos principalmente em função dos tipos e características dos produtos
e pela sua localização geográfica, condições básicas para uma atuação competitiva.
Assim os mercados são selecionados e os clientes são agrupados considerando, principalmente, os atributos
exigidos para os produtos e os relacionados às condições de logística, e se aplica tanto a clientes e mercados
atuais, como à concorrência e potenciais.

Necessidades do Mercado e identificação de requisitos
As necessidades, atuais e futuras, e os fatores de decisão de compra para clientes (atuais, ex-clientes e em
potencial) e do mercado (concorrência) são identificadas por meio de uma série de métodos e que envolvem:
- Visitas de prospecção e promoção de vendas, comerciais, técnicas.
- Visitas relacionadas aos serviços associados ao produto.
- Contatos diretos com Traders, Agentes e Consumidores Internacionais.
- Publicações especializadas.
- Participação em Seminários, Congressos e Eventos Internacionais.
- Pesquisas Técnicas e Comerciais e de Satisfação do Cliente.

Reclamações dos clientes.
As informações obtidas através dos métodos de identificação de requisitos são consolidadas pelas áreas
comerciais/marketing e posteriormente analisadas, compreendidas, revisadas e aprovadas em Reuniões de Gestão
Comercial, o que permite descobrir novas tendências e conhecer ainda melhor os nossos clientes e o mercado e,
o que é mais significativo, nos antecipar-se à novas oportunidades, identificando requisitos ainda não totalmente
compreendidos como necessidade pelos próprios clientes, podendo gerar inclusive, ações de modificação nos
nossos processos organizacionais.
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Divulgação e Promoção da Marca
A divulgação da imagem, marca, produtos, serviços associados e ações de melhoria aos clientes, atuais e
potenciais, nos diversos segmentos de mercado, é realizada pela Empresa através de meios de comunicação
institucionais.
A clareza, a autenticidade e o conteúdo adequado das mensagens, de forma a reforçar a credibilidade e assegurar
uma imagem positiva para a organização, são garantida através da atuação das áreas de Marketing, de modo
que as mensagens desenvolvidas sejam revistas antes da sua divulgação, de forma a não gerar expectativas
que extrapolem o que é realmente oferecido. Também há preocupação com a qualificação dos profissionais
das empresas que prestam serviços na criação das peças publicitárias utilizadas para suportar as ações de
propaganda e publicidade. Adicionalmente, o “Manual de Identidade Visual” define todos os parâmetros da nossa
marca (logomarca, uniformes, impressos etc).

Relacionamento com Clientes
A seleção dos canais de relacionamento é definida com base nas necessidades dos clientes e do mercado
identificadas a partir dos métodos de identificação de requisitos e nas informações consolidadas pelas áreas
Comerciais e de Marketing das Empresas.
As informações são disponibilizadas aos clientes através de vários meios de comunicação para clientes e
mercado, amplamente divulgados, tornando disponíveis canais de relacionamento para que os clientes possam
solicitar assistência, fazer negócios e comunicar suas reclamações e sugestões, ou seja, possam efetivamente
manifestar-se. Estes canais de acesso variam em função das peculiaridades dos diferentes grupos de clientes
e dos diversos segmentos de mercado relativos a cada Empresa, e podem abranger: Telefones diretos com as
áreas comerciais, Agentes no Mercado Exterior, Correio Eletrônico, Fax, Visitas Técnicas, Institucionais ou de
Atendimento e Site na internet.

Tratamento as Reclamações ou Sugestões
As reclamações, sugestões e as solicitações dos clientes
são tratadas de forma estruturada e sistemática através
dos padrões de atendimento de cada Empresa, visando à
eliminação das causas e busca da satisfação.
O acompanhamento das reclamações é realizado
respeitando prazo de avaliação e retorno ao cliente,
como forma de assegurar que sejam pronta e eficazmente
atendidas ou solucionadas.
Assim toda e qualquer manifestação dos clientes, via
telefone, fax, Internet, carta ou verbal por ocasião das
visitas, é acolhida por qualquer das áreas da Empresa em
questão e encaminhada para a área comercial/marketing
que adota as providências necessárias, dando uma
destinação adequada ao assunto.
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Medição da Satisfação
Em algumas Empresas, a medição da satisfação dos clientes e grupos de clientes, assim como a avaliação da
fidelidade e a identificação de fatores de insatisfação, é obtida através, principalmente, da aplicação de pesquisas,
destacando-se a Pesquisa de Satisfação de Clientes.
O método utilizado para obtenção das informações é quantitativo, através de questionários respondidos pelo
pessoal das áreas comercial e técnica, via correios (com follow-up telefônico) ou pessoalmente.
Adicionalmente, a insatisfação dos clientes também é avaliada pelos indicadores relativos ao processo de
tratamento de reclamações, que inclui número de reclamações de clientes. A fidelidade dos clientes também é
avaliada pelos indicadores relativos ao mercado, que inclui a evolução de vendas e o Market Share em relação
aos concorrentes em cada um dos clientes.

Principais Clientes
Verifica-se uma forte concentração
no mercado interno para a Eluma e
Cibrafértil, pelas características de
seus produtos, enquanto que a Caraíba
(catodos, vergalhões e fios) e a Taboca
(lingote de estanho e ligas), vêm se
concentrando mais nas exportações
no período mais recente, em função da
grande demanda externa por este tipo
de commodities.
Para a Caraíba, no âmbito internacional,
o mercado-alvo são as indústrias de
fios e cabos metálicos para fins elétricos,
ou seja, no Mercosul (Argentina, Uruguai e
Paraguai), além das estabelecidas em países
mais facilmente acessíveis às disponibilidades
e custos logísticos, a partir da localização da Caraíba
Metais: EUA, Canadá, Austrália, Costa Rica, Inglaterra,
Argentina, Uruguai, Venezuela, Bolívia, Nigéria, China, Taiwan e outros países. Vale ressaltar que o mercado
preferencial é o Mercado Interno, porém a exportação de vergalhão e cátodo é uma alternativa considerada no
mix de mercado da empresa, bem como nas situações adversas do mercado brasileiro.
Devido ao perfil do negócio, a carteira de clientes da Cibrafértil é restrita, porém valiosa – são produtores locais
de fertilizantes e escritórios regionais de multinacionais. Desde 2006, a Cibrafértil também é uma empresa
exportadora. Sua primeira exportação ocorreu para a Argentina. Em 2007, voltou a exportar para esta País. Em
ambos os casos, o produto exportado foi o Superfosfato Simples Granulado Granel (GSSP 20%).
No caso da Eluma, além do mercado interno, atua também em diversos países do mercosul, Europa e Ásia, como
Argentina, Bolívia, Canadá, China, Espanha, Estados Unidos da América, Irlanda, Israel, Itália, Líbano, Paraguai,
Síria, Suíça, Turquia, Ucrânia, Uruguai e Venezuela.
Na carteira de clientes da Taboca constam os maiores grupos siderúrgicos mundiais, bem como grandes fabricantes
de soldas e indústrias químicas. A atuação comercial está focada em contratos de longo prazo, principalmente
nos Estados Unidos e Europa. Mercado Interno e Mercosul também são atendidos, em volumes menores.
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3.7. Gestão

Social

A gestão social é uma das grandes preocupações das Empresas do Grupo Paranapanema. Além de buscar melhorar
cada vez mais a qualidade de vida dos seu colaboradores, também procura oferecer condições para melhoria
dessa qualidade fora do ambiente de trabalho.
Assim, além dos programas já citados no capítulo referente à gestão de pessoas e que afetam diretamente seus
colaboradores, também implementa programas que atingem familiares, dependentes cadastrados, comunidades
circunvizinhas das instalações industriais e outros grupamentos sociais.
Dos programas já descritos e que também atendem pessoas de fora do ambiente de trabalho, lembramos alguns
dos mais significativos pelo seu alcance social:
Assistência Médica Supletiva em todo o Grupo, com atendimento médico-hospitalar-odontológico.
Previdência Privada, implantada em 2002, através da BrasilPrev para todo o Grupo.
Seguro de Vida em Grupo.
Entrega de Cestas Natalinas a todos os colaboradores do Grupo.
Inserção de Portadores de Deficiência (intelectual) com apoio da APAE em atividades na Caraíba.

Além dessas, outras práticas também podem ser citadas como capazes de
melhorar a qualidade de vida da força de trabalho e de seus familiares:

Dia das Crianças Feliz e Natal Surpresa
A valorização dos seus colaboradores, bem como de sua família, é um
dos fatores que faz com que cada um sinta-se bem e motivado para
exercer seu trabalho com compromisso e responsabilidade.
Esses projetos proporcionam a entrega de brinquedos aos dependentes
de colaboradores entre 0-11 anos, no Dia das Crianças e no Natal. Foram
contemplados em 2007 todos os colaboradores com dependentes nesta
faixa etária.

Festa de Natal
Para aumentar a integração entre a empresa, os colaboradores e seus familiares, todo ano, Caraíba, Cibrafértil,
Eluma e Taboca promovem, em suas unidades, Festa de Confraternização de Natal. A Eluma as realiza nas Unidades
de Santo André/SP e Vitória/ES. A Taboca faz festa na Unidade de Pirapora e no clube da Vila do Pitinga. A Caraíba
e a Cibrafértil fazem a festa juntas no clube da Associação dos Empregados da Caraíba Metais/AECM.
Durante todo o dia o colaborador e seus dependentes desfrutam de shows, brincadeiras para adultos e crianças,
jogos, além de uma alimentação especial.
Na Festa de Natal, a Eluma incentiva os colaboradores a doarem 1 kg de alimento a ser entregue no dia da festa.
No ano de 2007, foram arrecadados aproximadamente 400 kg de alimento, que entregues a 3 instituições da
região da Grande São Paulo.
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Plano de Auxílio à Educação
Funciona tanto na Caraíba e
na Cibrafértil (PAE), quanto
na Eluma e na Taboca
(PAED)
para
estimular
seus
colaboradores
a
complementarem/ampliarem os
estudos. Reembolsa um percentual do
valor do curso que o colaborador irá fazer, desde
que este possua relação com o seu cargo e com o negócio
da Empresa, contribuindo para o seu crescimento profissional.
É direcionado para cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação
(especialização, MBA). Para concorrer à bolsa é necessário ser colaborador da
empresa a um ano, no mínimo. O número de vagas, critérios e orçamento são definidos
em cada Empresa.
No Grupo foram investidos, em 2007, cerca de 360 mil reais neste programa.

Estágio de Estudantes
Funciona nas Empresas do Grupo, partindo da crença que o desenvolvimento dos jovens talentos é de fundamental
importância para o futuro de seus negócios e do país. Em parceria com universidades, a empresa oferece o
Programa de Estagiários, um programa que representa uma grande oportunidade para os estudantes iniciarem
suas carreiras profissionais.
São oferecidas vagas para estudantes de nível universitário ou técnico, que sejam dinâmicos e sejam interessados
em uma carreira desafiadora numa empresa do porte das do Grupo Paranapanema. Eluma, Caraíba e Cibrafértil
tiveram, em 2007, 123 estagiários na diversas unidades das Empresas.

Programa de Alfabetização
Criado em 2005, a partir de censo de escolaridade que detectou que muitos dos seus colaboradores não possuíam
a escolaridade mínima, o Ensino Fundamental. Para resolver esta questão, a Empresa, em parceria com a Secretaria
de Educação e Formação Profissional de Santo André implantou o PAE-Programa de Alfabetização Eluma voltado
à complementação da escolaridade de seus colaboradores.
Assim, a Empresa mantém uma escola nas suas dependências onde são ministradas as disciplinas obrigatórias
do Ensino Fundamental. Além das disciplinas regulares, foram instaladas nas Unidades de Utinga e Capuava,
em Santo André, salas com computadores para ministrar aulas de informática visando à inclusão digital dos
alunos. Em 2006 e 2007 cerca de 110 alunos estiveram envolvidos nas aulas do ensino fundamental. Em 2007 o
investimento foi de aproximadamente R$ 280.000,00, entre transporte, refeição e professores.

Família na Fábrica
Recebe familiares dos colaboradores da Caraíba e da Cibrafértil, uma vez
por quadrimestre, e desenvolve trabalhos artísticos, educativos, lúdicos
e culturais para melhorar o relacionamento na família, abordando temas
como sexualidade na adolescência, prevenção a drogas, comunicação
interpessoal, etc. A Taboca também tem programa semelhante em
Pitinga.

56

Assistência Médica Hospitalar
Atendendo a familiares não dependentes legais como: mães, pais,
filhos acima de 21 anos, sogro(a)s, tio(a)s, irmão(ã)s, primo(a)s etc. de
colaboradores da Caraíba, através da AECM.

Campanha do Agasalho
Em 2007, a Eluma deu início a mais uma ação de Responsabilidade Social,
colaborando com a Campanha do Agasalho, organizada pelo FUSSESP
(Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de
São Paulo). Na campanha todos os colaboradores foram envolvidos e as
peças arrecadadas foram encaminhadas para entidades como hospitais,
albergues e fundos municipais.

Menor Aprendiz
O Projeto Menor Aprendiz da Eluma tem por finalidade o incentivo ao primeiro emprego,
garantindo ao jovem, a oportunidade de aprender uma profissão e de colocá-la em prática. Em
suas Unidades de Santo André/SP e Vitória/ES, o projeto é realizado em parceria com instituições
sem fins lucrativos que desenvolvem uma proposta diferenciada de educação voltada para a
geração de novos talentos, oferecendo ao adolescente formação tecno-profissional adequada ao
seu desenvolvimento, preparando os jovens para o mercado de trabalho, proporcionando uma
aprendizagem que lhes permita projetar uma carreira profissional e um futuro melhor.
Para o sucesso do Projeto, a Eluma, que conta com aproximadamente 20 menores aprendizes
no processo de aprendizagem, procura transmitir-lhes valores como: respeito às pessoas,
responsabilidade social e cidadania, integridade profissional e pessoal, compromisso com
resultados, competência técnica, confiança e credibilidade. Investiu, em 2007, em torno de 138 mil reais.
A Cibrafértil participa do Programa Menor Aprendiz com a contratação de 2 menores que trabalham na área
administrativa e recebem 1 salário mínimo de remuneração.

Patrulheiros Mirins
A Eluma também desenvolve o projeto Patrulheiros Mirins, que tem por objetivo incentivar o primeiro emprego
para jovens carentes. Estes projetos foram desenvolvidos para melhorar a qualidade de vida não somente dos seus
empregados, mas também das pessoas que vivem na comunidade, pois
acreditamos que construindo uma grande empresa ajudamos a construir
um grande país.

Qualificação Profissional de Docentes
A Mineração Taboca propicia Curso Normal Superior, ministrado pela
ESBAM (Escola Superior Batista do Amazonas) desde março de 2004.
A Taboca dá apoio logístico, oferecendo as instalações do Colégio Pitágoras,
transporte, hospedagem e alimentação dos professores.
A turma teve início com 36 alunos, sendo que o objetivo era a formação dos
professores do Colégio Pitágoras que ainda não eram graduados. As aulas
aconteceram aos sábados, feriados e férias escolares (julho e dezembro). A
conclusão do curso aconteceu em dezembro de 2006 formando 28 alunos,
sendo que 5 foram admitidos pelo Sistema Pitágoras de Ensino, atuando
no Ensino fundamental.
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Associação Atlética e Recreativa Galo Velho
Funcionando desde 1989 na Unidade de Pitinga, a Associação Atlética e Recreativa Galo Velho, foi criada pelos
jogadores que se reuniam semanalmente para partidas de futebol. O objetivo é reunir as famílias dos jogadores
após as partidas de futebol. Atualmente são associadas 110 famílias que a cada 90 dias se reúnem para um
churrasco de confraternização. As partidas de futebol acontecem no domingo pela manhã e na quinta-feira à noite.
Os jogadores são adultos acima de 30 anos e o número de associados se limita a 110. A Associação é mantida
pelos próprios associados.

Clube de Mães
O Clube das mães de Pitinga é uma associação criada para atender as
mulheres da comunidade, oferecendo cursos de pintura, artesanato, corte e
costura e palestras com temas diversos de interesse da comunidade. São
realizados também eventos em parceria com a representação da Prefeitura
Municipal de Presidente Figueiredo e Mineração Taboca.

Voluntariado
Funciona na Caraíba (Caraíba Solidária) e na Cibrafértil um programa cujo objetivo é estimular a prática de cidadania
dos empregados, visando ao desenvolvimento nas comunidades, motivando o crescimento da responsabilidade
social e fortalecendo a empresa como cidadã. Este procedimento aplica-se a todos os empregados da empresa
interessados na participação. Na Caraíba em 2007, 950 pessoas foram beneficiadas, através das instituições e
grupos atuantes na Comunidades atendidas.

Associação dos Empregados da Caraíba Metais - AECM
Fundada em 1986, a AECM atende, hoje, empregados da Caraíba e da Cibrafértil e seus familiares. Possui escritório
na Metalurgia da Caraíba e sede social em Salvador, onde tem área de 38 mil m2 onde há quiosques com
churrasqueira, bar e restaurante, campos de futebol (oficial e society), quadras poliesportivas, piscinas, palco para
apresentações, sala de vídeo , salão de jogos, parque infantil, berçário, estacionamento e muita área verde. Além
do esporte e do lazer, proporciona aos empregados acesso a convênios com farmácias, operadoras de telefonia
celular, perfumaria, locadora de vídeos, instituições de ensino médio e superior, cursos de idiomas e disponibiliza
plano de saúde para os familiares. Realiza eventos comemorativos como Dia das Mães, Dia das Crianças e Festas
Juninas, além de sediar a festa de final de ano dos empregados das 2 empresas.

Telecurso 2000
Educação de Jovens e Adultos nos segmentos: Alfabetização, Ensino Fundamental e Ensino Médio para atender
funcionários, dependentes e funcionários de empresas terceirizadas com escolaridade incompleta nesses
segmentos. A Taboca conta com 122 alunos e investiu, em 2007, cerca de 2 mil reais mês, totalizando 24 mil no
ano.
APAPI
A Associação de Pais e Amigos de Pitinga tem por objetivo oferecer cursos de qualificação profissional e Ensino
Superior a Distância (EADCOM) e administra a Creche Maria Amélia Mestrinho para crianças entre de 1 ano e
oito meses e 3 anos de idade, em parceria com a Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo e a Mineração
Taboca.
Ensino Fundamental
A Taboca proporciona, através do Colégio Pitágoras, o 1º e 2º graus, aos filhos de colaboradores que residem
na Vila do Pitinga, assegurando em plena Amazônia um ensino equivalente ao dos melhores centros do país.
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Investe aproximadamente R$ 100.000,00 por mês, em 440 alunos
de Educação Infantil, 1º grau e 2º grau, totalizando 1 milhão e 200
mil reais no ano.

Programa de Apoio à Comunidade - PAC
A Caraíba Metais desenvolve, desde 1989, o PAC - Programa de
Apoio à Comunidade, atuando nos municípios de Dias d´Ávila e São
Sebastião do Passé. Este programa se justifica a partir da importância
de a Empresa cumprir seu papel de Responsabilidade Social e em
fortalecer a sua imagem junto à Sociedade, baseada em práticas de
solução de problemas socioeconômicos, de forma participativa, em
parceria com as Prefeituras e representes das Comunidades, em
programas voltados para a educação, saúde e meio ambiente.
Os trabalhos foram inicialmente voltados para educação na sede do
município de Dias D’Ávila, compreendendo a construção de 5 escolas
e ampliação/reforma de outras 7, treinamento e reciclagem de 320
professores e diretores, além da implantação da Gestão pela Qualidade
Total em 15 escolas. Desde 2000, aplicam-se especificamente às
comunidades rurais de Dias d´Ávila (Leandrinho) e São Sebastião
do Passé (Lamarão do Passé) e envolvem a contribuição de todos
os envolvidos – Empresa, Prefeitura e Comunidade, numa gestão
compartilhada, a partir das demandas da comunidade.
Em Leandrinho, zona rural de Dias d´Ávila, e Lamarão do Passé,
zona rural de São Sebastião do Passé, a Caraíba desenvolveu as
seguintes ações em 2007:

NA ÁREA DA EDUCAÇÃO:
Construção de sala de Informática em Leandrinho e Infocentro em
Lamarão para o programa de inclusão digital das comunidades.
Construção de uma Biblioteca na Escola Nestor de Carvalho em
Leandrinho, para atender a população estudantil e comunidade em geral.
Realização do Programa Novos Caminhos, com a formação de 1.300 estudantes jovens e adultos do turno
noturno em oficinas de customização de roupas, cabeleireiro, barbeiro, bonecas, biscuit, bordado, pintura,
dentre outras, para gerar emprego e renda para esta população.
Fornecimento de uniformes e kits escolares para 100% os alunos da Escola Nestor da Silva Carvalho /
Leandrinho, única escola da comunidade.
Programa TÔ DENTRO, para inserção responsável do Jovem no Mercado de Trabalho realizado, em Lamarão,
em parceria com o IPGA (Instituto de Pesquisa Gerencial Aplicada) para capacitar jovens de 18 e 26 anos,
concluintes do ensino médio, desempregados em situação de vulnerabilidade social, para inserção no mercado
de trabalho. O principal resultado deste trabalho foi a capacitação de 40 jovens da comunidade, sendo 22 deles
em atendimento e técnica de vendas e 18 em instalações elétricas de baixa tensão, com a empregabilidade e
geração de renda assegurada em 25% dos jovens formandos.

NA ÁREA DA SAÚDE:
Programa de Odontologia Social em Leandrinho, realizando 360 tratamentos completos na comunidade, dentro
do programa de saúde bucal.
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Atendimento médico à comunidade de Leandrinho, através da contratação de uma Médica, que atendeu a 799
pessoas assistidas pelo programa. O atendimento é prestado no modelo de programa de saúde da família, com
ênfase em medidas curativas, preventivas e de promoção à saúde, através de:
Atendimento clinico ambulatorial;
- Atendimento emergencial de primeiros socorros;
- Pequenos procedimentos (suturas);
- Assistência ao pré-natal;
- Acompanhamento dos grupos de risco (hipertensos, diabéticos e pacientes com doenças respiratórias);
- Planejamento familiar;
- Atendimento pediátrico (puericultura) e visita aos pacientes
acamados.
NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE:
Capacitação ao desenvolvimento de 30 Agentes Ambientais e lideranças
da comunidade de Leandrinho com o treinamento de Sensibilização ao
empreendedorismo

60

61

3.8.

Gestão Ambiental

A gestão, pelo Grupo Paranapanema, dos aspectos e impactos da atividade produtiva de suas Empresas no meio
ambiente e da sua imagem em relação à sociedade, é estruturada através de práticas de gestão e padrões de
trabalho que levam em conta as necessidades e expectativas da sociedade permitindo, assim, aprofundar ainda
mais o entendimento dos seus requisitos.
A atuação das Empresas em relação à Sociedade reflete a aplicação dos seus valores (Visão, Missão, Crença,
Filosofia Gerencial, Políticas e Código de Ética e Conduta) apresentados no item 3.1. deste Relatório. A realização
em geral tem proporcionado bons resultados, através da participação em associações, fundações, universidades,
conselhos, órgãos representativos do setor e diversas organizações civis, onde obtém informações e expectativas
quanto ao seu papel na sociedade e pode prestar informações sobre ações das Empresas que interessam à
sociedade em geral incluindo a variável ambiental. Com respeito às comunidades vizinhas, na sua área de
influência, as Empresas desenvolvem também ações efetivas de apoio ao desenvolvimento local, isoladamente
ou em parceria com Órgão Governamentais, Instituições e representação comunitária local, e acompanha a
implementação das ações.

Sistema de Gestão Ambiental - SGA
Cada Empresa, através de seu Sistema de Gestão
Ambiental - SGA, busca antecipar-se às principais
questões públicas sobre os ecossistemas e a
sociedade, seja apela realização de estudos de
impacto ambiental em toda a área de influência,
seja procurando cumprir e superar os requisitos
da legislação vigente. O SGA tem sua base nas
unidades operativas através de procedimentos
e metas setoriais, sendo também responsável
pelo apoio consultivo e pela demonstração do
desempenho ambiental através de relatório de
Performance Ambiental.
Isso permite conhecer, avaliar e tratar os aspectos
e impactos, atuais e potenciais, dos produtos,
processos e instalações sobre os ecossistemas
e a sociedade, procurando antecipar-se às
principais questões públicas.
Na identificação são considerados: a relação
causa/efeito entre os aspectos e os impactos, se o impacto é benéfico ou adverso, se ocorre em condições
normais, anormais ou em emergências, a abrangência geográfica do impacto, o grau de severidade e a
freqüência/probabilidade de ocorrência, os requisitos legais, regulamentares e contratuais, as demandas das
partes interessadas e os potenciais de custos relativos a sanções e recuperação de áreas atingidas. Também são
conduzidas análises antecipadas de risco nos projetos.
Dentro do contexto do SGA, muitas práticas são direcionadas à conservação e otimização de recursos naturais
(renováveis, não renováveis) e preservação dos ecossistemas e nelas podemos incluir: programas de Combate
ao Desperdício, programas de Coleta Seletiva, programas de recuperação de Áreas Degradadas, Avaliações de
Impacto Ambiental etc.
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O SGA nas Empresas
TABOCA
Os cuidados ambientais são extremamente minuciosos e além das ações de prevenção e educação, incluem
um Sistema Integrado de Gestão Ambiental, apoiado em um sistema de informações geográficas que permite
controlar a evolução das áreas recuperadas, inclusive com a possibilidade de uso de fotos de satélite fornecidas
pelo INPE – Instituto de Pesquisas Espaciais.
Para dar apoio a estas atividades foi construído, em Pitinga, o Centro de Educação Ambiental, o CEA, composto
por laboratório de controle ambiental, um viveiro com capacidade de produzir seiscentas mil mudas por ano e
áreas de visitação com orquidário.
Os resíduos do processo industrial são aproveitados através do desenvolvimento de um processo paralelo, chamado
Jigagem, aumentando o rendimento metalúrgico na recuperação de estanho e toda essa atividade é realizada em
sintonia com o Meio Ambiente, baseada no binômio Preservação e Convivência. É com esse compromisso que
a Mineração Taboca trata a questão ambiental. A atuação ambiental nessa área é ímpar em relação a quaisquer
padrões mundiais de comparação, devido à exuberância da natureza e à diversidade biológica da região.
E sendo assim, a Mineração Taboca cuida de recuperar as áreas degradadas. Desde 1998 já foram recuperados
dois mil e novecentos hectares com o plantio de cerca de setecentas mil mudas de espécies florestais nativas
e plantas ornamentais. A mineração possui dois viveiros florestais, um com sede em Presidente Figueiredo que
atende uma demanda de 16 mil mudas mensais, atendendo assim a comunidade local com doação de mudas
para os produtores rurais. E o outro Viveiro está dentro do Complexo de Pitinga que atende uma demanda de 12
mil mudas mensais, atendendo assim toda a área da mineração na recuperação ambiental.
Em outra ação de reflorestamento a Taboca, juntamente com a Universidade Federal do Amazonas - UFAM,
promoveu um curso de coletadores de sementes para os produtores locais, sendo uma das primeiras empresas a
apoiar a primeira associação de coletadores de sementes do Amazonas.
Toda a operação industrial na Amazônia é sustentada por energia elétrica oriunda de Usina própria, situada a
oitenta quilômetros da mina e seus 26 megawatts de potência também fornecem energia para toda estrutura de
serviço dos mais de dois mil habitantes da vila residencial.
As iniciativas de aprimoramento da qualidade ambiental das atividades operacionais da Mineração Taboca S.A,
abrangem todas as áreas da Mineração. As principais são:
- Controle da poluição do ar, com redução de cerca de 75% das emissões de particulados das atividades de
mineração e beneficiamento de minério.
- Racionalização do consumo de água e redução no lançamento de efluentes.
- Projeto, construção e operação de barragens e depósitos de estéril dentro de
rígidas normas técnicas.
- Gestão de Resíduos sólidos e Oleosos, minimizando a geração e controlando
acondicionamento, transporte e disposição final.
- Recuperação de áreas degradadas pela mineração com uso de espécies nativas
na revegetação, na base de 12,5 há/mês e um total de 150 ha anualmente. Meta
anual de plantio de mudas é de 120 mil, com produção de 144 mil/ano.

Já em sua planta Metalúrgica, em Pirapora do Bom Jesus-SP, a empresa desenvolve um Plano de Melhoria
Ambiental, compreendendo controles ambientais de solos, águas pluviais, águas subterrâneas e atmosféricos,
redução de emissão de materiais particulados com enclausuramento de equipamentos de processo, melhorias de
captação de poeiras, implantação e conscientização de reciclagem de materiais, monitoramentos em geral.
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Investimentos pesados, da ordem de 4 milhões de reais, estão sendo realizados para mitigação e prevenção de
problemas que afetem o meio ambiente.
No entorno da empresa, que compreende áreas onde estão localizadas sítios e casas residenciais da região, estão
sendo monitoradas por estudos acadêmicos de pesquisa com equipe de funcionários da empresa e doutores do
Laboratório de Radiometria Ambiental do IPEN – Instituto de Pesquisas de Energia Nuclear.
O Departamento de Meio Ambiente da empresa vem resolvendo problemas concretos de remediação diante das
ações antrópicas mediante aplicações da tecnologia disponível, pontual e, localmente apropriada. De modo geral,
tanto no âmbito público como privado, sua atuação deve atender aos objetivos da Política Nacional do Meio
Ambiente. Além disso, visa também atender às questões ambientais mais amplas, consideradas em tratados
internacionais como exigências relativas ao clima da Terra.

ELUMA
A ELUMA reaproveita cerca de 98% da água utilizada
em suas unidades fabris, bem como desenvolve
o sistema de gerenciamento de resíduos. Todo
subproduto da operação é tratado buscando eliminar
quaisquer contaminantes oriundos do processo
industrial, como determinam as rigorosas normas
ambientais vigentes.
Em todos os processos, a Eluma recicla 100% dos
resíduos metálicos derivados da sua produção, que
retornam para a Fundição, dando início novamente ao
ciclo produtivo.
Além disso, também existe um programa de coleta
seletiva, no qual todos os colaboradores são
mobilizados a participar de forma consciente em
prol do meio ambiente e da comunidade. Os copos
descartáveis recolhidos na Empresa, por exemplo,
são doados à Cooperativa dos Catadores de Santo
André, sendo o material reciclado e, posteriormente,
vendido e revertido em renda para famílias carentes
da Cooperativa.

CIBRAFÉRTIL
O meio ambiente também recebe atenção especial. Para isto a Cibrafértil vem investindo em diversas melhorias
em seu processo produtivo nos últimos anos, garantindo as emissões adequadas aos padrões recomendados pelo
Centro de Recursos Ambientais da Bahia. Entre seus principais projetos, estão:
Implantação da estação de tratamento de efluentes líquidos (ETEL), com o objetivo de reaproveitar 100% do
efluente líquido e sólido que é gerado na Unidade.
Aquisição de lavador de gases do Granulador para o maior controle do teor de amônia e material particulado
gerado.
Substituição do sistema de lavagem de gases na Acidulação, controlando o teor de flúor e material particulado
gerado.
Substituição de equipamentos obsoletos, como a Chaminé da Acidulação, para melhorar a dispersão dos
gases contendo flúor e material particulado.
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Investimentos previstos para 2008:
Construção de nova alimentação da granulação.
Instalação de reciclo de grossos para os moinhos.
Fechamento da lateral oeste do Armazém de Produtos Acabados.
Fechamento da lateral norte do prédio dos Moinhos de Rocha
Fosfática.
Instalação de novo Filtro de Mangas no Silo de Rocha Moída da
Acidulação.

CARAÍBA
A gestão ambiental é crucial para o sucesso da Caraíba. Boa
parte dos efluentes, gases e resíduos gerados nos processos
é capturada e reciclada internamente ou transformada em
produtos. Os demais efluentes e resíduos recebem tratamento
e disposição em acordo com as normas ambientais vigentes,
controladas por uma ampla rede de monitoramento.
Boa parte dos gases, efluentes e resíduos gerados nos
processos é reciclada internamente ou transformada nos
subprodutos citados anteriormente. Os demais efluentes e
resíduos recebem tratamento e disposição em acordo com as
normas ambientais vigentes, controladas por uma ampla rede
de monitoramento.
Além disso, o gerenciamento das questões ambientais é
debatido amplamente, buscando-se soluções integradas com
os empregados, as comunidades vizinhas e as áreas oficiais
ligadas às questões ecológicas.
Além de utilizar racionalmente os recursos naturais, a Caraíba
debate amplamente o gerenciamento das questões ambientais
com todos os setores envolvidos, buscando soluções
integradas com os empregados, as comunidades vizinhas e
as áreas oficiais ligadas às questões ecológicas, inclusive
oferecendo treinamento em questões ambientais para líderes
das comunidades vizinhas, os Agentes Ambientais. O foco
constante em um desenvolvimento sustentável protege os
ecossistemas, dos quais o homem depende para sobreviver.
Os colaboradores são conscientizados periodicamente sobre
as questões sociais e ambientais, incluindo a importância de
se preservar o meio-ambiente, através da comunicação de
ocorrências que prejudiquem o meio-ambiente e de sugestões
de conservação e preservação do uso de recursos naturais não
renováveis.
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Principais Projetos Ambientais
Utilização de resíduos orgânicos de origem
industrial para a recuperação de áreas
Degradadas em parceria com o Instituto de
Biologia da Universidade Federal da Bahia
– UFBA e respaldo do Órgão Ambiental da
Bahia - CRA.
Recuperação de 314 hectares de áreas
degradadas localizadas no entorno da
Caraíba, envolvendo principalmente a área
oeste, conforme PRAD encaminhado ao
CRA, para estabilização e recomposição de
áreas erodidas, desassoreamento de curso
de águas naturais e recomposição vegetal.
Aterro para resíduos sólidos gerados na
unidade industrial, resultando em proteção
do solo e do lençol freático da região
Aproveitamento da escória de cobre como subproduto, usado em jateamento de superfícies metálicas, indústria
cimenteira, pavimentação e construção civil. Também cessão para a comunidade visando a pavimentação de
estradas locais.
Programa Parceiros de Meio Ambiente onde, através de convênio com CRA, adotou pequena empresa
prestadora de serviços (Roupas do Pólo, especializada na higienização de uniformes e EPIs industriais e nosso
fornecedor) passando-lhe procedimentos técnicos e de gestão ambiental, incluindo inspeções e auditorias
afins. Por isso foi reconhecida pelo CRA, como categoria “ouro” no prêmio de avaliação das parcerias. Este
programa tem continuidade.
Programa de Gestão Integrada de Resíduos, com enfoque no reaproveitamento e reciclagem.
Programa de Redução e Reuso de Efluentes, para determinar o Balanço Hídrico da Empresa e identificar
oportunidades de melhorias para o aproveitamento de recurso natural (água), além do combate ao
desperdício.
Redução de emissões atmosféricas.
Projeto ENERGIBA, em parceria com a Universidade Federal da Bahia, UNICAMP e apoiada com recursos da
FINEP, aprovado em 2006.
Projeto para produção de ácido sulfúrico com concentração de 45%, a partir do aproveitamento do efluente
denominado “água ácida”, transformando um efluente residual em subproduto vendável e diminuindo
consideravelmente (em torno de 75%) a deposição de resíduo (gesso) no aterro de resíduos.
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5.1. Destaques

2007

Paranapanema
Saldou parte da dívida com credores acionistas usando caixa próprio, no primeiro passo para a reestruturação do
seu endividamento.
Seu Presidente, Geraldo Haenel foi reempossado como presidente da Associação Brasileira de Cobre (ABC) para
o período 2007-2010
O Grupo traz para o Brasil (Salvador e São Paulo) a exposição Civilização e Cobre do Museu da História Nacional
do Chile, com aproximadamente 400 peças de diferentes épocas, culturas e lugares do mundo, todas feitas em
cobre, pertencentes à Corporação Nacional do Cobre do Chile – CODELCO um dos nossos maiores parceiros. Em
Salvador ficou no Museu Costa Pinto e em São Paulo, na FIESP. Junto veio também o Coral, composto por 25
colaboradores da Codelco
Iniciou em dezembro a negociação das ações da Companhia no Nível 1 de Governança Corporativa da
BOVESPA.
Iniciou seu projeto de Recursos Humanos, com a criação das bases para a administração geral de RH unificada e
integrada para todas as empresas do Grupo.
Realizou a revisão e distribuição para todos os empregados do novo Código de Ética e Conduta, refletindo os
princípios e valores que norteiam a organização.
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Eluma
Participou da FEICON Batimat 2007 em São Paulo, considerada a
maior feira da América Latina em geração de negócios e visitação
de público, neste ano estimado em 170 mil pessoas.
Participou no fornecimento de liga especial para confecção das
medalhas do Pan-Americano Rio 2007.
Recebeu a certificação NSF-61 para os tubos de cobre (tipo K, L e
M), que é uma das mais rigorosas de ser obtida, sendo obrigatória
para a comercialização no Estado Unidos da América.
Registrou recorde de 309 dias sem acidentes com afastamento
do trabalho na unidade de Serra/ES, o melhor número em 20
anos.

Taboca
A empresa registrou aumentos de 19% em produção de minério de estanho e 18% em estanho metálico,
consolidando-se entre as 15 maiores produtoras mundiais de estanho.
No projeto Rocha Sã, teve a partida da Planta de Remoagem com o moinho Mitsubishi, com sistema supervisório
garantindo o controle operacional, Montagem do 3º moinho Metso e a montagem do galpão da Planta de
Concentração Eletrostática e Magnética.
Para recuperação de áreas degradadas, produziu 175.000 mudas e distribuiu 68.000 mudas para reflorestamento,
paisagismo e diversos.
Na Metalurgia, no estado de São Paulo, plantou mais de 4.500 árvores ao redor e dentro da empresa, melhorando
o aspecto visual e a qualidade do ar para os colaboradores e transeuntes da estrada de acesso à cidade turística
Pirapora do Bom Jesus.
Realizou a 1ª Semana de Meio Ambiente, com foco na coleta seletiva de papel, plástico, vidro e metal, importante
iniciativa que contou com a participação de todos colaboradores.
Recebeu a 4ª Auditoria Periódica do Ciclo II para manter a certificação da ISO 9001:2000 e obteve seu melhor
resultado histórico, sem nenhuma não conformidade.
Instalou na área da empresa uma estação meteorológica, cujos dados são disponibilizados ao público, permitindo
à população local, prefeituras, órgãos públicos conhecerem as predominâncias climáticas quer seja para fins de
estudo quer para lazer.
Realizou para todos os funcionários um treinamento sobre Meio Ambiente, enfatizando as necessidades, objetivos
e metas de todos os trabalhos de melhoria e controle ambiental que estão sendo realizados. Esse treinamento visa
à conscientização da importância de cada funcionário no meio ambiente da empresa e da região.
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Cibrafértil
Obteve recorde na produção anual de granulados, totalizando 197.070 t. A unidade de Acidulação alcançou
28.433t. e a de Granulação, 24.403 t.
Na gestão de recursos humanos retornou à quatro turmas, fechando acordo com os empregados da produção
(turno 24h).
Na área comercial, foram exportadas 14.526t de Superfosfato Simples para a Argentina, e em dezembro atingiu a
marca histórica de 2.003.323t de Superfosfato Simples comercializadas.

Caraíba
A alcançou mais uma marca significativa e importante, ao atingir a cifra de 4 milhões de toneladas de cobre
eletrolítico produzidas. Na escalada dos milhões, em junho de 1991 atingimos o 1º milhão de toneladas produzidas.
O 2º milhão foi alcançado cerca de 6 anos depois, em julho de 1997. Chegamos aos 3 milhões produzidos em
dezembro de 2002, ou seja, após 5 anos e meio.
Atingiu a marca de 10 anos ininterruptos de elaboração e divulgação de balanço social, tendo adotado modelos
IBASE, ETHOS e, desde 2005, prepara seu Relatório de Sustentabilidade com base no modelo internacional GRI Global Reporting Iniciative.
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CENTRO CORPORATIVO
Rua Felipe Camarão, 5OO - Utinga - Santo André/SP - CEP O9.22O-9O1
tel.: (11) 4463-76O4 - site: www.paranapanema.com.br

CARAÍBA METAIS
Via do Cobre, 37OO, AIO, COPEC - Dias d’Ávila/BA - CEP 42.85O-OOO - tel.: (71) 22O3-15OO

CIBRAFÉRTIL
Rua Alfa, 1428, AIN, COPEC – Camaçari/BA - CEP 42.81O-29O - tel.: (71) 22O2-42O1

ELUMA – Utinga
Rua Felipe Camarão, 5OO - Utinga - Santo André/SP - CEP O9.22O-9O1 - tel.: (11) 2199-76O4

ELUMA - Capuava
Av. Alexandre de Gusmão, 865 - Capuava - Santo André/SP - CEP O9111-31O - tel.: (11) 4998-2OOO

ELUMA - Vitória
Rua Atalydes Moreira de Souza, 1O4O - bairro Civit, setor I – Serra/ES - CEP 29.168-O6O - tel.: (27) 4009-4500

TABOCA - Pitinga
Vila de Pitinga, s/n - Bairro Zona Rural – Presidente Figueiredo/AM - CEP 69.737-OOO - tel.: (92) 3323-1115

TABOCA – Pirapora do Bom Jesus
Estrada dos Romeiros, km 49 - Pirapora do Bom Jesus/SP - CEP O6.55O-OOO - tel.: (11) 4131-92OO
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