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1.1. Mensagem da Diretoria
O exercício de 2010 foi um ano marcante para a Paranapanema por diversos aspectos positivos, que
viabilizaram um desempenho importante, tanto operacional quanto financeiro, e que resultou em um
crescimento de 27% na receita líquida, de 39% no resultado da atividade antes de juros e impostos
(EBIT), e um EBITDA (incluindo depreciação e amortização) de três dígitos, fechando com um lucro
líquido ajustado em 28% acima de 2009.
O ano de 2010 foi emblemático por duas principais razões:
I. Aprovação, pelo Conselho de Administração, de um Plano de Investimentos para o período
de 2011-2013, no montante de cerca de R$700 milhões, após tantos anos sem investimentos de
peso em ampliação de capacidade instalada. O objetivo é o crescimento orgânico, que mudará
o patamar tecnológico da Companhia, assim como viabilizará a ampliação do leque e do mix de
produtos orientados para o mercado interno e para uma maior agregação de valor, aumentando
assim a competitividade, possibilitando um acréscimo na rentabilidade para os acionistas; e
II. Após 15 anos sem distribuir dividendos, iniciamos um novo ciclo, após fecharmos o ano de
2010 com um balanço saudável, tanto na visão patrimonial, quanto operacional e financeira, o
que viabilizou a constituição de reservas de lucros, condição esta exigida pela Lei das S.A. para
fins de pagamento de dividendos.
Alia-se a isto uma série de aspectos positivos de natureza externa e interna que impactaram
positivamente a Paranapanema.
Dentre os aspectos externos, destacamos: o crescimento do PIB de 7,5% em relação ao ano anterior,
consolidando a recuperação da economia Brasileira; a ampliação do crédito, da massa salarial e da
renda real, dos investimentos públicos e privados, da produção de commodities metálicas e agrícolas, e
a expansão do consumo no mercado interno, contribuindo para um efeito multiplicador nos diversos
setores que demandam cobre; e o aumento do preço do cobre em 46% sobre 2009 na Bolsa de Metais
de Londres (London Metal Exchange – LME), impulsionado pelo aumento na demanda global de cobre
e pelas operações financeiras com metais;
Do lado dos aspectos de natureza interna que contribuíram para o desempenho positivo da
Paranapanema em 2010, podemos elencar os seguintes: o foco no mercado interno, que ampliou
a participação na receita total para 60% em 2010; o aumento da sinergia na cadeia do cobre entre
as unidades de produção e as áreas administrativas da Paranapanema após as incorporações das
subsidiárias; a gestão da reciclagem de cobre, reduzindo a informalidade e contribuindo para melhorar
o mix de matéria-prima entre concentrado de cobre e cobre reciclado (sucata), reduzindo custos; o
aumento nas vendas de produtos de maior valor agregado, como a entrada em novos segmentos,
viabilizando o lançamento de novos produtos e elevando as margens em semimanufaturados; e a
manutenção de uma gestão financeira responsável e atrelada a uma política de hegde bem executada
e focada nos negócios.
Para 2011, o foco será a implementação dos projetos de investimentos que se estenderão até 2013,
voltados para o crescimento orgânico pela expansão na capacidade instalada na cadeia de cobre, tanto
na produção de catodo eletrolítico, como na produção de semimanufaturados de cobre. Também
buscar-se-á um melhor aproveitamento de subprodutos da metalurgia de cobre (lama anódica) para
lançar produtos com maior valor agregado e aumento de capacidade, por meio do refino de metais
preciosos na unidade da Bahia.
A Administração da Paranapanema está confiante nas perspectivas do País e no desempenho esperado
da Companhia, fundamentada em suas ações estratégicas com um Plano de Investimentos robusto,
uma sólida situação patrimonial e financeira e uma equipe motivada para atingir suas metas.
A Administração
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1.2. Compromisso
com a Sustentabilidade
Na Paranapanema, a sustentabilidade refere-se ao desenvolvimento sustentável
das atividades produtivas, com respeito e equilíbrio dos aspectos econômicos,
sociais, culturais e ambientais da sociedade, procurando criar nos seus
colaboradores a consciência de atenção e respeito ao mundo em que vivemos
e, com isto, manter a confiança de seus clientes, acionistas, colaboradores,
parceiros, vizinhos e da sociedade em geral. É este comportamento ético que
faz com que as relações tornem-se mais redundantes e confiáveis e, seguindo
seu código de ética empresarial, a Paranapanema vem consolidando seu nome
no mercado e alcançando relações mais duradouras.
Este Relatório de Sustentabilidade representa o compromisso que temos
com todas as partes interessadas com as quais interagimos, prestando contas
sobre desempenho da gestão empresarial, dentro das características da
sustentabilidade, buscando ampliar a abrangência do nosso programa de
responsabilidade social e integrar ações com (e para) os mais diversos públicos.
Em 2010, nossa visão de sustentabilidade foi focada no ser humano, em especial
naqueles ligados diretamente à Empresa. Tem sido para eles que a Paranapanema
vem desenvolvendo ações de manutenção e melhoria contínua da segurança
industrial e da saúde ocupacional, pela busca das condições ótimas de trabalho
e da certificação de suas práticas pelas normas específicas.

1.3. Estratégia e Estrutura do
Relatório de Sustentabilidade
A Paranapanema faz seu 4º Relatório de Sustentabilidade
Corporativa, o primeiro após a incorporação da Caraíba Metais
S.A. e da Eluma S.A., que agora se apresentam como marcas de
seus produtos na cadeia do cobre.
O relatório procura refletir o equilíbrio entre aspectos positivos
e negativos do desempenho do negócio, permitindo criar
condições de comparabilidade dos indicadores ao longo do
tempo, sendo pautado na exatidão das informações prestadas
e na clareza da disposição e apresentação das informações,
além de manter periodicidade na publicação, favorecendo sua
avaliação.
Na sua elaboração adota parcialmente as diretrizes da Global
Reporting Initiative (GRI), além de utilizar-se dos modelos Ethos
e IBASE, estruturando o relatório em termos dos princípios de
materialidade, com indicadores de desempenho relevantes em
relação às partes interessadas e com abrangência dos temas de
sustentabilidade abordados
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1.4. Diálogo com
as Partes Interessadas
Este item apresenta as ações desenvolvidas que funcionam como canais de comunicação com as partes
interessadas, onde o diálogo com cada uma utiliza mecanismos específicos.

Parte
Interessada
Acionistas

Clientes

Colaboradores

Terceiros
Fornecedores
Sindicatos

Sociedade

Ação

Objetivos visados

Reunião dos Conselhos de Administração e Fiscal

Buscar definições para o Negócio

Relatório de Sustentabilidade Corporativa

Prestar contas

Relatório de Administração

Manter canais de informação abertos

Encontros com pessoal de Vendas, Engenharia,
Produção ou Serviços

Identificar/atender necessidades e alinhar
informações

Visitas técnicas e Auditorias

Assistência técnica e Atendimento a reclamações

Pesquisa de Satisfação e Atendimento

Verificar qualidade do atendimento

Reuniões internas, comunicação hierárquica,
pesquisas de opinião, uso da comunicação interna,
intranet e internet, jornais da Empresa

Comunicar decisões e ações; Buscar opiniões;
Mobilizar para atitudes esperadas

Sondagens de clima organizacional

Conhecer pontos fortes e a melhorar

Pesquisas, treinamentos institucionais
comunicações internas, campanhas

Nivelar conceitos e informações; Sensibilizar e
mobilizar pessoal

Encontros técnicos e de negócios, auditagens,
Visitas a fornecedores críticos

Troca de informações e melhoria das relações
interpessoais

Diálogo com Sindicalistas e Negociações coletivas

Definir e fechar acordos sobre itens que afetam os
colaboradores

Participação em entidades de classe, associações,
conselhos, organizações civis

Conhecer expectativas sobre a atuação e prestar
esclarecimentos solicitados

Atendimento a visitas técnicas
Visitas de escolas e de estudantes

Facilitar o acesso a conhecimentos técnicos e
educacionais de processos, produtos, programas

Relatórios de Sustentabilidade Corporativa

Prestar contas

Parcerias com Prefeituras locais e ONGs.

Desenvolvimento das comunidades

Desenvolvimento de Programas Sociais

Programas de ação comunitários

Programas de integração e reconhecimento e
Participação em datas festivas

Estreitar relacionamento com as famílias e
Confraternização

Comunidades
Familiares

Site RI, Relatórios de Administração e de
Sustentabilidade Corporativa, Reuniões APIMEC,
publicações em periódicos

Mercado

Manter canal aberto com investidores e outras
partes interessadas e prestar as informações
necessárias

Telefone, Fale Conosco, Trabalhe aqui via web
Encontros APIMEC e Paranapanema Day

Apresentar Empresa a Investidores, clientes,
fornecedores, magistrados etc.
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Maiores Informações
em relação a este relatório:

Comunicação Interna
(CI) da Paranapanema
Dias D’Ávila

Diretoria de Relações
com Investidores da
Paranapanema

71 2203.1479 / 2203. 1817
comunica@paranapanema.com.br

11 2199.7904
dri@paranapanema.com.br

“Fale Conosco“ pelo site
institucional

www.paranapanema.com.br

“Fale com o RI” na
aba de Relações com
Investidores do site
institucional ou direto
pelo site

www.paranapanema.com.br/ri
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2.1. A Paranapanema
A Paranapanema é uma importante empresa de classe internacional na área de metais nãoferrosos. Atua no Segmento de Cobre (fundição e refino do cobre, para produtos da marca
Caraíba como catodo, vergalhão e fio trefilado, em fábrica na Bahia e semielaborados de cobre
e suas ligas, produtos da marca Eluma, com fábricas em São Paulo e no Espírito Santo) e no
Segmento de Fertilizantes, representada pela controlada Cibrafértil, na Bahia.
No início das suas atividades, em 1961, a Paranapanema atuou no mercado de construção civil
pesada, mas começou a diversificar a partir de 1965, atuando no setor de mineração. Em 1994
a Empresa constituiu a Cibrafértil, na Bahia, passando a atuar no segmento de fertilizantes. Em
fevereiro de 1996, encerra as atividades de construção civil e passa a concentrar-se no segmento
de metais não-ferrosos, com Caraíba Metais, Cibrafértil, Eluma, Mamoré e Paraibuna de Metais.
Na sua constituição, focou os negócios nas áreas de cobre, estanho e zinco, racionalizando
o número de empresas então existentes (73). As atividades ligadas ao zinco (exploradas pela
Paraibuna de Metais) e ao estanho (Mineração Taboca e Mamoré Mineração e Metalurgia) já
foram alienadas, respectivamente em 2002 e 2008. Em novembro de 2009 sua sede foi transferida
de Santo André/SP para as instalações da unidade baiana, no município de Dias D’Ávila.
Sua composição acionária em 30/abr/11 é a seguinte:

23,96%

38,52%

17,23%

8,48%
11,81%

Acionista

% Total

Caixa Prev. dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ

23,96

BNDES Participações S.A. - Bndespar

17,23

Fundação Petrobras Seguridade Social - Petros

11,81

EWZ Investments LLC - Sociedade Corretora Paulista S.A.

8,48

Outros

38,52

Total

100
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O organograma atual de participações societárias
da Paranapanema é o seguinte:

99,99%

99,99%

Caraíba
Incorporated LTD

99,84%

Caraíba
Energia LTDA

100,00%

Centro de Distribuição de
Produtos de Cobre

Brands da metalurgia do Cobre

Sua operação na metalurgia do cobre usa quatro plantas industriais: uma em Dias D’Ávila/
Bahia, duas em Santo André/São Paulo e uma em Serra/Espírito Santo. Para a produção de
fertilizantes tem a planta da Cibrafértil no Polo Industrial de Camaçari/Bahia.
A Paranapanema em 2009, implementou um centro de distribuição de produtos de cobre
(CDPC), em Itatiaia/RJ, visando atender mais rápida e eficazmente os clientes localizados
no sudeste e sul do País.
É hoje a maior refinadora de cobre do Brasil com 96,8% da produção nacional e participa
com uma fatia de mercado de 37% do consumo aparente de cobre refinado no Brasil,
além de apresentar elevado potencial de crescimento comparado a outros países como
EUA e China. É líder também, por faturamento, em semielaborados de cobre no Brasil
com participação de 34% no volume de vendas no mercado doméstico.
No exercício de 2010 teve faturamento bruto superior a R$ 3,75 bilhões, com receita
líquida de R$ 3,19 bilhões, dos quais o segmento de Cobre responde em média por 98%,
enquanto que o Segmento de Fertilizantes corresponde aos 2% restantes.
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Plantas Industriais:

Cibrafértil
Camaçari | BA
Paranapanema S.A.
Dias D’Ávila | BA

Paranapanema S.A.
Santo André | SP
Utinga e Capuava

Paranapanema S.A.
Serra | ES
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2.2 Segmento de cobre
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Paranapanema Dias D’Ávila
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Paranapanema
Cobre Reﬁnado | Unidade Dias D’Ávila
Compõe-se de uma metalurgia de Cobre em Dias D’Ávila, no Pólo Industrial de Camaçari, na Bahia. Nascida em
1979 como Caraíba Metais, em 2009 foi incorporada pela Paranapanema. No Brasil é a única produtora de cobre
eletrolítico com qualidade internacionalmente reconhecida e com registro na Bolsa de Metais de Londres (LME)
como Grau A. Seu catodo também é aprovado para entrega na Bolsa de Shangai (SHFE). Possui certificação de
qualidade pela ISO 9001:2000 e certificação ambiental pela ISO 14001. Aproximadamente 60% da produção é
comercializada no mercado interno. A outra parte é exportada para países em todos os continentes, sendo a
América do Norte, Europa e o Mercosul os principais mercados no exterior. A comercialização dos produtos é
feita com a marca Caraíba.

Ciclo Produtivo
O seu processo produtivo é pirometalúrgico e inicia-se a partir de minérios concentrados de cobre que vêm
principalmente do Chile.
A fábrica tem capacidade de produção de 230 mil toneladas anuais. Até 2013, a previsão é aumentar sua
capacidade produtiva para 280 mil toneladas/ano, através de investimentos em expansão e melhorias
operacionais, além de instalar planta de refino de metais preciosos. Produz, anualmente, mais de 500 mil
toneladas de ácido sulfúrico e 15 mil de Oleum.
Todo o processo de produção é controlado e constantemente aprimorado na busca da melhoria da produtividade
e da qualidade, o que garante uma produção mais limpa, alinhada com a gestão ambiental, e com a qualidade
da matéria-prima, dos insumos e dos produtos decorrentes do processo industrial.

19

Unidade de Utinga

Unidade de Capuava
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Paranapanema
Semielaborados
Unidades Utinga, Capuava e Serra
A Paranapanema é líder brasileira em vendas de semimanufaturados de cobre e suas ligas. Esta atividade é
distribuída em três unidades industriais: Utinga e Capuava, em Santo André/SP e Serra/ES, totalizando mais
de 500 mil m2 de área, onde produz e comercializa produtos Extrudados (tubos, barras, perfis e arames),
Laminados (bobinas, chapas e tiras) e Conexões de cobre e bronze, que atendem principalmente aos
mercados de refrigeração, construção civil, eletroeletrônicos, automotivo, mecânica-metalurgia e vestuário.
Fundada em 1943, já como Eluma, a Marca do Cobre, é a unidade mais antiga da Paranapanema. Tem a
certificação ISO 9001:2008 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.

Ciclo Produtivo
Na fábrica de Utinga são produzidos os laminados, os arames, as barras e perfis de cobre e suas ligas, a partir
dos quais são fabricadas peças e componentes para as indústrias automotivas, de eletroeletrônica, vestuário,
ferragens, metais sanitários, estamparias, usinagens, entre outras.
Na fábrica de Capuava 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 para o setor da construção civil. Tem a certificação de produtos NSF-61 (NSF
International), obrigatória para a comercialização nos EUA e Canadá e que garante que os tubos são isentos de
chumbo e não contêm elementos nocivos à saúde.
Na fábrica de Serra, 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. Também tem certificação
NSF-61. É certificada na ISO 14001:2004 e OHSAS 18001.
Durante todas as etapas dos processos são coletadas amostras para ensaios físicos e químicos em laboratórios,
a fim de garantir a qualidade do produto. Nas fábricas da marca Eluma são reciclados 100% dos resíduos
metálicos derivados da sua produção.
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2.3 Segmento Fertilizantes
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Paranapanema
Cibrafértil
Constituída em 1994 e localizada no Polo Industrial de Camaçari, a Cibrafértil produz e
comercializa fertilizantes minerais para aplicação na agricultura. Produz Superfosfato
Simples Farelado (SSP), Superfosfato Simples Granulado (GSSP), Superfosfato
Simples Granulado com micronutrientes, Superfosfato Simples Amoniado (GSSPA)
e NPK (fertilizantes com nitrogênio, fósforo e potássio). Tem controle de qualidade
que visa garantir o envio de produtos dentro das especificações requeridas pelos
clientes, buscando sempre a sua satisfação.

Ciclo Produtivo
A Cibrafértil tem como principais matérias-primas o ácido sulfúrico concentrado (proveniente da Paranapanema
Dias D’Ávila) e a rocha fosfática importada de várias origens como Israel, Egito, Argélia etc.
Para a produção do Superfosfato Simples Farelado a rocha é moída e dosada em reatores junto com Ácidos
Sulfúrico e Fluossilícico e Água. A reação se completa no armazém de cura. O processo de Granulação transforma
o superfosfato e/ou demais matérias-primas fareladas em produtos granulados.
Os gases e materiais particulados vindos dos processos da granulação são lavados, controlando-se as emissões
para a atmosfera. Os efluentes líquidos são filtrados. A água retorna ao processo e os sólidos são incorporados
ao Superfosfato Farelado na alimentação da granulação. O objetivo da Cibrafértil é ter um processo de
aproveitamento cíclico, consumindo seu próprio efluente e evitando o descarte para a CETREL.

Cibrafértil
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2.4 Reconhecimentos,
Destaques e Certiﬁcações
Paranapanema
Em 2010 destacamos ainda a contínua busca de sustentabilidade com o intuito de atender ao
mercado nacional e internacional e a todas as legislações ambientais vigentes, além da saúde
dos consumidores.
Através da área de Tecnologia na Informação, a Paranapanema recebeu o prêmio IT LEADERS
2010, concedido ao melhor líder na categoria Indústria e Manufatura. Recebeu, também, o
Prêmio Inovação TI como campeã entre 261 empresas do setor de Siderurgia, Mineração e
Mecânica entre as 100 mais inovadoras no uso de TI para a inovação empresarial.
Representantes do IWCC (International Wrought Copper Council) estiveram no Brasil para evento
no Rio de Janeiro em maio de 2010, onde a Paranapanema patrocinou o coquetel de abertura
e proporcionou visitas às instalações em Dias D’Ávila/BA e Utinga/SP.

Unidade Dias D’Ávila/BA
Em mais uma ação voltada para a comunidade vizinha de
Lamarão do Passé/BA, foi realizada a formatura de mais 20 jovens
do projeto “Tô Dentro”, na capacitação profissional em Solda,
visando à integração desses jovens ao mercado de trabalho.
A Paranapanema foi convidada a apresentar palestra no
30º Fórum Nacional de Cidadania Empresarial. Dentro de
Responsabilidade Social foi mostrado o trabalho feito em
Dias D’Ávila denominado projeto “Tô Dentro”, de inserção
responsável do jovem no mercado de trabalho, que capacitou
142 jovens das comunidades Lamarão do Passé e Leandrinho
(BA) em Manutenção Elétrica Predial e Industrial, Solda e
Técnica de Vendas.
Lançamento do programa de Gestão Ambiental 2010 definindo objetivos, indicadores e metas para o
ano, atualizando e reforçando a divulgação da sua política de Meio Ambiente.
Submissão à auditorias de manutenção das certificações das ISO 9001 e 14001, com resultados positivos.
Participação do Polo de Cidadania, um dia de ação social criado pelo COFIC (Comitê de Fomento Industrial
do Polo de Camaçari) na Cidade do Saber em Camaçari/BA, oferecendo oficina de pintura em tecido.
Promoção do curso de Costura Industrial, através do Programa de Apoio à Comunidade - PAC, juntamente
com a Prefeitura de São Sebastião do Passé/BA, dando condições às participantes de entrar no mercado
de produção de fardamentos escolares e industriais.
Voluntários da Unidade Dias D’Ávila desenvolveram campanha Natal Solidário para adoção de brinquedos
para crianças das creches que fazem parte do programa local.
Resultado da parceria com a Prefeitura de Dias D’Ávila (Secretaria de Educação), foi concluído o projeto
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“Novos Caminhos”, voltado para a profissionalização de alunos jovens e adultos de cursos noturnos. Foram
atendidos 600 alunos em oficinas de bijuteria, customização de roupas, pintura e bordado e informática.
A Unidade recebeu uma Menção Honrosa, pelo segundo lugar na categoria Inovação, do Prêmio SESI de
Qualidade no Trabalho – PSQT/Bahia, com o programa de Voluntariado Empresarial.
Ainda na Bahia, a Paranapanema sediou o Encontro das Brigadas de Emergência das áreas de segurança
industrial das Empresas da área Delta K do Polo Industrial de Camaçari, com um dia dedicado exclusivamente à
reciclagem de conhecimentos e práticas.
A área onde está a Unidade de Dias D’Ávila tornou-se novamente o local de pouso das andorinhas migratórias,
como já havia ocorrido em anos anteriores. São cerca de 150 mil aves que pousam nos jardins da fábrica,
descansando antes de prosseguir a migração para as regiões mais quentes.
A Unidade recebeu Certificado de Qualidade do Ar em Ambientes Climatizados em, escritórios, laboratórios e
salas de controle, garantindo a boa qualidade do ar quanto às contaminações microbiológicas e químicas em
conformidade com parâmetros da ANVISA.

Unidade Serra/ES
A Unidade local implementou o Programa Menor Aprendiz para jovens da região.
Serra obteve a Certificação ISO 14001:2004 – Sistema de Gestão Ambiental, além da recertificação na ISO
9001:2008 e a Certificação BS OHSAS 18001:2007 para seu sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho.
O Diretor Presidente da Paranapanema foi homenageado na categoria Metal Mecânica na 10ª edição do Prêmio
Líder Empresarial 2010 do Espírito Santo, pela atuação da unidade de Serra.

Unidades Utinga e Santo André/SP
Unidades de Utinga e Capuava - Santo André/SP (marca Eluma).
A unidade de Utinga recebeu o 19º Prêmio ANAMACO 2010, nas categorias Grandes Clientes e Pulverização, por
estar presente em mais de 80% das revendas de materiais de construção do Brasil, sendo a marca de Tubos e
Conexões de Cobre com maior penetração nos pontos de vendas.
A marca Eluma, conquistou pela terceira vez o prêmio “Top Fornecedores Varejo 2010 - Mérito Lojista”, em evento
organizado pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas da Bahia, onde são premiados os Melhores
Fornecedores de Materiais de Construção Civil no varejo eleitos pelas lojas de materiais de Construção do estado.
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Foi inaugurado, na unidade de Utinga, o Espaço Cultural que, além de área reservada para jogos de salão e TVs,
mantém um acervo de livros e vídeos, na sua biblioteca, acessíveis a todos os empregados. A maioria dos livros
foi doada pelos próprios empregados.
Implantação do projeto de aposentadoria planejada na unidade de Utinga, para orientar os colaboradores sobre a
sua situação previdenciária e para ajudá-los na tomada de decisão e planejamento com relação à aposentadoria.
Foi instalado na unidade de Capuava o novo sistema de aquecimento central para o vestiário da área de Fundição,
usando aquecimento solar com placas laminadas e tubos de cobre fabricados com a marca Eluma. Este sistema
tem capacidade de aquecer 6000 litros de água e atender a 43 banhos/dia. Com o uso do calor do sol - fonte de
energia limpa e renovável – reduziu-se o consumo de energia elétrica.
A marca Eluma recebeu o Prêmio Ruy Ohtake, uma premiação da Revista Revenda para os melhores produtos
para Construção Civil. Foi o 17º prêmio Ranking de Conceito e Imagem da Indústria com os Tubos e Conexões
de Cobre para condução de água quente.
Com um stand de 100m2, a Paranapanema esteve presente na FEICON 2010, principal feira de Construção Civil
da América Latina, expondo sua linha de produtos da marca Eluma para esta área.
Em 2010, a marca Eluma lançou linha de Cabos Flexíveis para expandir sua participação no mercado da
construção civil, sendo a primeira vez que a empresa investe em um produto voltado para o consumidor final.

Certiﬁcações
Unidade

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 180001

Outras Certificações

Dias D’Ávila
(marca Caraíba)

26/01/1996

07/04/2009

prev jul/2011

LME 13/11/1991
SHANGUAI 31/10/2009

Utinga
(marca Eluma)

17/05/2002

27/05/2011

prev jul/2012

ROHS 24/02/2011

Capuava
(marca Eluma)

17/05/2002

-

-

NSF 24/09/2007 // ROHS
20/06/2008
ABNT 23/06/2010

Serra
(marca Eluma)

05/09

25/02/2010

14/01/2011

NSF 24/09/2007
ABNT 23/06/2010

ISO 9001 - Sistema de Gestão da Qualidade.
ISO 14001 - Sistema de Gestão Ambiental.
OHSAS 18001 - Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho.
RoHS - Evitar/ reduzir quantidade de produtos tóxicos que ingressam na União Europeia.
UL - Certificação de fios e cabos elétricos para tensões até 750V.
NSF - Certificação de componentes para Sistemas de Água Potável – Efeitos sobre a Saúde.
ABNT - Certificação de tubos e conexões para garantir conformidade com normas NBR (13206, 14745, 11720,
15277).
LME - Certificação do catodo Caraíba pela Bolsa de Metais de Londres/Inglaterra para negociação como grau A
de qualidade.
SHANGHAI - Certificação para negociar o catodo Caraíba nas Bolsas de Metais de Shanghai/China como grau A
de qualidade.
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3.1. Cultura e
Ideologia Organizacional
A filosofia empresarial da Paranapanema tem orientação dos negócios por meio dos segmentos de atuação:
Segmento Cobre e Segmento Fertilizantes. Isto possibilita que as empresas tenham reconhecimento do seu
mercado de atuação, fornecedores e clientes, respeitando as respectivas peculiaridades de cada Unidade de
Negócio. Como visão corporativa, todos perseguem o objetivo comum de maximizar o valor para o acionista,
sem perder de vista a busca do desenvolvimento sustentável.
A sustentabilidade está presente na Paranapanema em vários aspectos da sua gestão e tem como base um
conjunto de valores que refletem esta postura, expressos no seu Código de Ética e Conduta, que busca orientar
atitudes e comportamentos das pessoas, até incorporar-se às crenças pessoais e coletivas.

São princípios fundamentais e valores para a ética
empresarial da Paranapanema:
• respeito aos direitos humanos;
• atuação responsável socioambiental;
• apoio à erradicação do trabalho infantil e do trabalho forçado;
• abordagem preventiva para as questões ambientais e de segurança do trabalho;
• combate à corrupção;
• respeito à diversidade e redução das desigualdades sociais;
Estes valores refletem nossa adesão às convenções éticas de alcance global.
As posturas e formas de relacionamento reunidas no seu Código de Ética e Conduta, descrevem comportamentos
e atitudes que devem ser observados por todos os colaboradores nas relações com os demais colegas,
fornecedores e clientes bem com suas respectivas áreas de atuação, envolvendo:
• respeito às diferenças pessoais e combate à discriminação;
• clima de abertura e liberdade;
• prática de diálogo franco e sincero em todos os níveis;
• apuração de denúncias;
• constante e informada ao avaliado;
• aceitação do erro e busca da causa;
• elogio em público e advertência sempre construtiva e particular;
• informações pessoais só divulgadas com autorização do colaborador;
• uso das informações do negócio disponíveis para o trabalho;
• prestação de serviços paralelos e respeito ao sigilo e à propriedade;
• responsabilidade no acesso e uso;
• eliminação como dever social de todos;
• trato com o pessoal interna e externamente;
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• responsabilidades no uso do nome da empresa e no recebimento de brindes e presentes;
• preocupação com atuação socialmente responsável e incentivo ao trabalho voluntário;
• melhoria constante da qualidade do ambiente;
• perante comunidades e com o trabalho voluntário;
• relacionamento com sindicatos e tratamento da ação sindical;
• relações e canais de comunicação com Clientes, Fornecedores, Acionistas, Concorrentes, Órgãos
Governamentais e sociedade em geral.
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Unidade Dias D’Ávila/BA
Política de 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 a melhoria contínua de seu desempenho em Segurança, Meio Ambiente e Saúde
Ocupacional.
• Atuar preventivamente nos perigos e riscos à segurança e saúde ocupacional, 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 Ocupacional 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
Ocupacional, 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 Ocupacional 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 é a prestação de serviços diferenciados.
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Unidades Utinga,
Capuava e Serra
Política de Gestão Integrada (Segurança e
Saúde no Trabalho, Qualidade e Meio Ambiente)
A Paranapanema S.A. – Fábricas de Capuava, Serra e Utinga, empresa nacional do ramo metalúrgico do cobre e
suas ligas, deve permanentemente:
• Satisfazer acionistas, clientes, fornecedores, colaboradores, comunidade e demais partes interessadas;
• Promover o desenvolvimento e capacitação contínua dos seus colaboradores;
• Cumprir com as normas, legislações e outros requisitos, norteados por princípios de ética e integridade;
• Buscar a melhoria contínua e a eficácia do Sistema de Gestão Integrado por meio de metodologias e
ferramentas adequadas;
• Conservar os recursos naturais, reduzir as emissões para o meio ambiente e prevenir a poluição;
• Realizar as suas atividades de forma segura e consciente, prevenindo e controlando os riscos.
O comprometimento e a participação de todos os colaboradores nesta política são fundamentais para o sucesso
da Paranapanema.

Negócio
• Transformar Cobre em soluções.

Unidade Cibrafértil
Política de Qualidade
Suprir o mercado com fertilizantes minerais, com foco nas necessidades dos clientes, respeitando as exigências legais,
promovendo a melhoria continua de seus processos de produção e comercialização de fertilizantes, estabelecendo
parcerias com seus fornecedores, e atendendo também às expectativas dos acionistas, empregados, e comunidade.
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Política de Segurança, Meio Ambiente e Saúde
Ocupacional (SMS)
Tem como objetivo a busca constante da preservação ambiental para uma gestão eficiente de seus recursos,
processos e produtos. Por princípio e através da melhoria contínua do sistema de gestão ambiental, a empresa
compromete-se a:
• Dar elevada importância à Segurança, Saúde e Meio Ambiente, mesmo em detrimento da própria produção;
• Promover a melhoria contínua de nossos processos e produtos, para atender a legislação ambiental
vigente e outros requisitos subscritos pela organização relativos à Segurança, Saúde e Meio Ambiente;
• Implementar procedimentos operacionais para a conservação do meio ambiente, eliminando a geração
de efluentes e minimizando riscos contra a Saúde e Segurança de Processo;
• Buscar a prática de ações preventivas contra os aspectos e impactos ao meio ambiente resultantes
de suas atividades, produtos e serviços, promovendo a educação e estímulos dos funcionários,
fornecedores e clientes.

Negócio
• Produção e comercialização de fertilizantes minerais utilizados na agricultura.
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3.2. O Modelo de
Gestão da Sustentabilidade
A prática do pensamento estratégico é o principal processo para planejar os rumos e o posicionamento da
Paranapanema, permitindo reagir, com agilidade e organização, às mudanças previstas em fatores-chave de
sucesso, identificando variáveis críticas que influenciam o cenário de negócios e sendo elemento fundamental
para um desenvolvimento sustentável.
A gestão da sustentabilidade está orientada pela transparência nos negócios e informações ao mercado,
reforçada por sua adesão à Governança Corporativa da BOVESPA, pela gestão responsável das variáveis
ambientais relacionadas aos processos produtivos, pelo foco na segurança, saúde ocupacional e qualidade de
vida dos seus empregados, e pela gestão das influências nas comunidades vizinhas.
Na organização existem Comitês para discutir assuntos específicos e apoiar a tomada de decisões. São:

Tipo

Local

Comitê/Comissão/Grupo deTrabalho
Finanças, Riscos e Contingência
Remuneração e Gestão
Orçamento

Ligados ao
Conselho de
Administração

Auditoria
Corporativo
Risco

Diretivo

Tributário
Trabalhista

Ligados à
Diretoria

Grupo de Trabalho de Comunicações
Negócio
Dias D’Ávila
Gestão
Utinga

Resultados de Negócio
Gestão Estratégica

Utinga

Análise crítica do Sistema de Gestão da Qualidade

Gestão
Desempenho Unidades de Negócios
Cibrafértil

Gestão do Negócio
Produção
Manutenção

Dias D’Ávila
Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional
Orçamento

Técnicos

Qualidade das Áreas
Utinga

Estoques
Meio Ambiente
Garantia Ambiental

Cibrafértil
Segurança
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Comunicação
A Comunicação corporativa dá suporte à disseminação das decisões, orientações, diretrizes, valores
organizacionais e tudo aquilo que diga respeito aos diferentes públicos da Paranapanema.
Uma parte da comunicação formal ocorre através de um sistema de “cascata”, a partir das Lideranças, descendo
pela linha hierárquica até os colaboradores e traduz-se, principalmente, em reuniões de comitês, técnicas, de
grupos de trabalho, de acompanhamento de resultados ou de repasse de informações.
Outra parte importante deste sistema de comunicações está na utilização dos diferentes veículos de difusão
disseminados na Empresa, usados para comunicar-se ou para ouvir dos diferentes públicos, e são utilizados
normalmente combinados, numa estratégia multimídia. Dentre os veículos mais utilizados temos:

Tipo

Público

Apresentação de Resultados pelo Presidente

I

Campanhas de endomarketing

I

Encontros de Negócios com a Força de Vendas

I

Informativo “Fique por Dentro”

I

Jornal Informe Paranapanema

I/E

Intranet

I

Correio Eletrônico

I/E

Outdoors, indoors e busdoors

I/E

Pesquisa de clima organizacional

I

Pesquisas com clientes

E

Publicações de atos societários e balanços na imprensa

E

Quadros de avisos centrais e setoriais

I

Relatórios de Administração e Balanços

E

Relatórios de Sustentabilidade

I/E

Reuniões / Apresentações de RI com analistas / Investidores

E

Reuniões de negócios com clientes

E

Auditorias

I/E

Visitas de Assistência Técnica

E

Semanas de Meio Ambiente e de Prevenção de Acidentes

I

Sistemas de comunicação (fax, telefone, e-mail, correios)

I/E

Treinamentos corporativos

I

Documentação Normativa
Sites (Geral, de Relações com Investidores, relativo às Marcas)

I/E

Vídeos institucionais e Vídeos comerciais

I/E

Legenda: I = público interno E = público externo I/E = ambos
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3.3. Governança Corporativa
A Paranapanema é uma empresa privada, com controle acionário pulverizado, não tendo nenhum acionista,
individualmente, com mais de 24% do capital social, além do fato de não existir acordo de acionistas ou grupo de
controle. Está listada na BM&FBovespa desde 1971, tendo migrado para o Nível 1 de Governança Corporativa em
dezembro de 2007 e já faz parte de diversos índices de bolsa, como o IBRx, o SMLL, o INDX, o IGC e o ITAG, sendo
que nos dois primeiros passou a compor a carteira teórica desde o 1º quadrimestre de 2010. Realiza anualmente
reuniões coletivas com analistas de investimento e acionistas, já tendo recebido o Selo de Assiduidade da
APIMEC por se apresentar pelo 3º ano consecutivo.

A Companhia já atende às exigências da regulamentação da Bovespa para o registro no Novo Mercado, tais
como: ações em circulação livres no mercado que respondem por 99,59%, quando o mínimo exigido é 25%;
ações ordinárias que asseguram 100% de Tag Along, isto é, em caso de alienação de controle os acionistas
recebem o mesmo valor dos controladores, ou sócios principais; já divulgou fluxo de caixa e valor adicionado;
realizou reuniões coletivas e periódicas com investidores; demonstrações financeiras já estão nos moldes da
contabilidade internacional - IFRS – Internacional Financial Report Standard a contar de 2010; o estatuto já prevê
a adesão à Câmara de Arbritagem; e o capital já é composto de 100% de ações ordinárias, restando apenas a
aprovação da CVM sobre a nova regulamentação da BM&Fbovespa para realizar a listagem no Novo Mercado e
de uma Assembleia Geral Extraordinária para as adequações no Estatuto Social da Companhia.
Sua governança corporativa baseia-se em princípios de participação igualitária, estrutura legal, justa, aplicável
a todos, transparência nas decisões e sua fiscalização, responsabilidade em relação à sociedade e decisões
orientadas para o consenso entre as partes envolvidas, com perspectiva de longo prazo.
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Conselho de Administração
O Conselho de Administração 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 sete membros efetivos, sendo três independentes, com suplentes em igual número, que se reúnem
ordinariamente em base mensal, com mandato de dois anos. A eleição do Presidente e Vice-Presidente é feita
pelo voto da maioria dos conselheiros presentes, 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.
O mandato dos membros do nosso Conselho de Administração é de dois anos, unificado, com direito à reeleição.
O Estatuto Social não determina idade para aposentadoria compulsória. A composição do atual é a seguinte:

Nome

Cargo

Eleição

Mandato

Valmir Marques Camilo

Presidente do Conselho

4/30/2010

Até abril/2012

Nélio Henriques Lima

Vice-Presidente do Conselho

4/30/2010

Até abril/2012

Joaquim Ferreira Amaro

Conselheiro Efetivo

4/30/2010

Até abril/2012

Cláudio Salgueiro Garcia Munhoz

Conselheiro Efetivo

4/30/2010

Até abril/2012

Mauricio França Rubem

Conselheiro Efetivo

4/30/2010

Até abril/2012

José Ferraz Ferreira Filho

Conselheiro Efetivo

4/30/2010

Até abril/2012

Silvio Tini de Araújo

Conselheiro Efetivo

4/30/2010

Até abril/2012

Manoel Rodrigues Lima Neto

Conselheiro Suplente

4/30/2010

Até abril/2012

Reinaldo Leme de Oliveira

Conselheiro Suplente

4/30/2010

Até abril/2012

Daniel Aishim Nashimura

Conselheiro Suplente

4/30/2010

Até abril/2012

Carlos Alberto Cardoso Moreira

Conselheiro Suplente

4/30/2010

Até abril/2012

Bruno Oliva Girardi

Conselheiro Suplente

4/30/2010

Até abril/2012

Luiz Fonseca de Souza Meirelles
Filho

Conselheiro Suplente

4/30/2010

Até abril/2012

Antonio Rigotto

Conselheiro Suplente

4/30/2010

Até abril/2012
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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 quatro membros, eleitos em Reunião do Conselho de Administração,
com mandato de dois anos. Fazem parte da Diretoria da Paranapanema:

Nome

Cargo

Eleição

Mandato

Luiz Antonio de Souza Queiroz Ferraz Jr.

Diretor Presidente

12/05/2010

Até abril/2012

Wilson Antonio Nunes

Diretor Vice-Presidente

17/02/2011

Até abril/2012

Dóris Beatriz França Wilhelm

Diretora de Relações
com Investidores

12/05/2010

Até abril/2012

Marcos Henrique Carlos de Souza

Diretor Industrial

12/05/2010

Até abril/2012

Currículos
LUIZ ANTONIO DE SOUZA QUEIROZ FERRAZ JÚNIOR
| Diretor Presidente

Administrador de empresas, formado pela Fundação Getúlio Vargas. Iniciou a carreira em 1973 no Banco
Bandeirantes de Investimento de onde saiu em 1978 como Gerente Operacional. Em 1978, ingressou no grupo
Cotia, iniciando suas atividades como Gerente Financeiro. A partir de 1980, assumiu a Diretoria Financeira e em
1983 a Vice-Presidência financeira.
Em 1988, esteve na Italmagnésio S/A Indústria e Comércio, como Diretor Internacional de Investimentos e em
1989, ingressou no grupo Ferro-Ligas como Diretor Financeiro. Na Silex Trading, em 1994, ficou por seis meses
como Diretor Financeiro.Em 1995/1996 voltou para a Ferro-Ligas como Diretor Financeiro, e em 1996/1998
atuou no Grupo Rheem como Diretor Presidente.
Em 1998 ingressou no Grupo Walter Torre, como Superintendente Corporativo de Finanças.
Em maio/2005 ocupou o cargo de Diretor Financeiro e de Gestão da Paranapanema S.A., passando a ser seu
Diretor Presidente a partir de 13/08/2008.

WILSON ANTONIO NUNES
| Diretor Vice-Presidente
Publicitário, formado pela Faculdade Anhembi Morumbi e com especialização em Marketing pela PUC-SP. Tem
diversos cursos de especialização em gestão. Iniciou carreira em 1972 na Cica S/A., permanecendo até 1998
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quando deixou o cargo de Diretor de Vendas. No período de junho/1998 a dezembro/1999 assumiu a Diretoria
de Vendas da Parmalat. No período entre 2000/2003 foi Diretor Comercial da Bombril S/A. e de agosto/2003 a
novembro/2004, assumiu como Diretor Presidente da mesma empresa.
Exerceu o cargo de Diretor Superintendente da Eluma S/A Indústria e Comércio de fevereiro/2005 a meados de
abril/2010.
Exerceu o cargo de Diretor Superintendente na Paranapanema S.A. de 14/abr/2010 a 16/fev/2011, sendo eleito
em 17/fev/2011, Diretor Vice-Presidente.

DÓRIS BEATRIZ FRANÇA WILHELM
| Diretora de Relações com Investidores

Economista, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS (1979) com Especialização em
Economia Industrial (1984) na mesma Universidade e Mestrado em Finanças Internacionais na Universidade
de Westminster – Londres (1996). Possui também diversos cursos de desenvolvimento e extensão nas áreas:
Conversão de Demonstrações Financeiras em USGAAP e IFRS; Negócios na Era Digital (FGVPec); Web Marketing;
Economia Política do Desenvolvimento e Políticas de Finanças Globais (LSE - London School of EconomicsLondres); Apresentações de Negócios, Foco Gerencial, Socialização, Negociação (IIC - Londres) e Marketplace &
Negotiation na Universidade de Londres, entre outros. Sua carreira profissional foi desenvolvida no mercado de
capitais, nas áreas de investimentos e de relações com investidores, em organizações de grande porte. Desde
outubro /2007 é Diretora de Relações com Investidores da Paranapanema S.A., da Caraíba Metais S.A. e da Eluma
S.A. Indústria e Comércio. Anteriormente foi Gerente de Relações com Investidores nas empresas Grendene
S.A.(IPO); Companhia de Tecidos Norte de Minas – Coteminas; Votorantim Papel e Celulose S.A.; AMBEV / Cia.
Antarctica Paulista; e Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. Nas áreas de análise de investimento e crédito
trabalhou no Banco Iochpe de Investimentos S.A.; Banco de Comércio e Indústria de São Paulo – Comind; e
Banco Maisonnave de Investimentos S.A.
Atualmente é Vice-Presidente e Conselheira e ex-Presidente da Diretoria Executiva do IBRI - Instituto Brasileiro de
Relações com Investidores, gestão 2004-2005 e membro do IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.
Desde outubro/2007 ocupa o cargo de Diretora de Relações com Investidores da Paranapanema S/A.

MARCOS HENRIQUE CARLOS DE SOUZA
| Diretor Industrial

Engenheiro metalurgista, formado pela Universidade de São Paulo – USP com Mestrado em Engenharia, também
na Universidade de São Paulo e Curso de Administração Avançada no INSEAD – Fundação Dom Cabral. Possui
ampla experiência profissional, tendo ocupado cargos de diretoria na Aços Villares, na Tower Automotive do Brasil,
na Busscar Ônibus e na Placas do Paraná.
De março/04 a meados de dezembro/2009, ocupou o cargo de Diretor Industrial da Caraíba Metais S/A. Em
09/12/2009 foi eleito Diretor Industrial da Paranapanema S.A.
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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.
Na Paranapanema, é permanente e, constituído por cinco membros efetivos e suplentes em igual número.
Estes não podem fazer parte do Conselho de Administração, da Diretoria ou do quadro de colaboradores, da
Companhia ou de uma empresa controlada ou de uma empresa do mesmo grupo, tampouco um cônjuge ou
parente, até terceiro grau, dos administradores. Fazem parte do atual Conselho Fiscal os seguintes membros:

Nome

Cargo

Eleição

Mandato

Edmundo de Macedo Soares e Silva Filho

Presidente do Conselho

4/29/2011

Até abril/2012

João Bosco Oliveira dos Santos

Conselheiro Efetivo

4/29/2011

Até abril/2012

Jacy Afonso de Melo

Conselheiro Efetivo

4/29/2011

Até abril/2012

Marcos Reinaldo Severino Peters

Conselheiro Efetivo

4/29/2011

Até abril/2012

Humberto Santamaria

Conselheiro Efetivo

4/29/2011

Até abril/2012

Lucy da Silva Brandão

Conselheiro Suplente

4/29/2011

Até abril/2012

Carlos Roberto de Oliveira

Conselheiro Suplente

4/29/2011

Até abril/2012

Aloísio Kok

Conselheiro Suplente

4/29/2011

Até abril/2012

João José Oliveira de Araújo

Conselheiro Suplente

4/29/2011

Até abril/2012

Vitor Magalhães de Melo Jorge

Conselheiro Suplente

4/29/2011

Até abril/2012
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3.4. Gestão de Risco
A Paranapanema reconhece que é inerente ao seu negócio a
existência e convivência com certos riscos financeiros, como:
variação do preço de commodities, taxa de câmbio e taxas de
juros. Entretanto, a filosofia geral da companhia é evitar riscos
desnecessários e limitar, dentro do possível, quaisquer riscos
associados às atividades do negócio.
Para tanto, implementa através do Comitê de Riscos, uma política
de gestão de risco para garantir que as exposições do negócio ao
risco sejam identificadas, medidas e que sejam passíveis de controle
e minimização, usando os métodos mais efetivos e eficientes para
eliminar, reduzir ou transferir tais exposições.

Os riscos de negócio
identiﬁcados incluem:
• Risco de taxas de juros inerente às dívidas da
Paranapanema;
• Risco cambial e risco de preços de commodities
decorrentes das matérias-primas e produtos vendidos,
transações projetadas e compromissos firmes;
• Risco cambial decorrente de ativos e passivos como:
aplicações no exterior e empréstimos, estoques, dentre outros.

A política de Gestão de Riscos permite que a Paranapanema use
instrumentos financeiros derivativos aprovados com o objetivo de
minimizar a exposição a riscos de mercado: Câmbio, Commodities
e Taxas de Juros, embora esta não seja necessariamente a única
resposta para a gestão de risco do negócio.
A Paranapanema buscará executar as transações com instrumentos
derivativos dentro do conceito de hedge accounting, conforme
definido pela Deliberação CVM nº 566 (CPC 14), itens 47 a 58.
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3.5. Gestão Econômica
A Paranapanema passou a atuar como uma empresa operacional focada no Segmento de Cobre desde
13 de novembro de 2009, quando incorporou a Caraíba Metais S.A., seguido da incorporação da Eluma
S.A. Indústria e Comércio, em 31 de março de 2010, produtora de semimanufaturados, consolidando o
Segmento de Cobre em uma única empresa.
A gestão econômico-financeira é centralizada na Paranapanema, com a existência de controllers na
Paranapanema e na Cibrafértil.
No exercício de 2010, a Paranapanema produziu os seguintes resultados:

Indicadores Financeiros Consolidados
R$ mil

2006

2007

2008

2009

2010

Receita Bruta

4.803.489

4.762.693

4.284.931

2.993.556

3.751.390

Receita Líquida

4.118.182

4.043.168

3.481.354

2.511.913

3.192.020

Lucro Bruto

522.680

91.814

179.539

-13.484

155.904

Geração de Caixa - EBITDA

508.590

96.633

611.108

99.745

105.570

Margem EBITDA

0,12%

0,02%

0,18%

0,04%

0,03%

Lucro Líquido (Prejuízo) ajustado

240.668

-109.032

133.014

197.548

47.532

Capital Social

963.880

967.880

2.067.969

2.089.348

1.382.990

Patrimônio Líquido

48.980

-56.052

1.193.231

1.407.700

1.771.399

Receita Líquida Consolidada por Mercado
(R$ MM)
4.000

3.192
3.000
2.512

1.919

2.000
1.460

1.273
1.052
1.000

0

2009

Receita Líquida

2010

Mercado Externo

Mercado Interno
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Receita Líquida por Mercado (%)

1,00

0,75

0,42
0,60

0,50

0,25

0

0,58
0,40

2009

2010
Mercado Externo

Mercado Interno

Volume de Vendas Consolidado
Houve crescimento no volume de vendas do Segmento de Cobre. No Segmento de Fertilizantes, a Cibrafértil
também apresentou crescimento na receita líquida.

Volume de Vendas por
Segmentos (Em t)

2009

Part. %

2010

Part. %

Var.
2010/2009

Segmento de Cobre: I + II

235308

55,7%

242464

57,2%

3,0%

I. Cobre Refinado (Unidade BA)

174978

41,4%

173984

41,1%

-0,6%

Catodo

88435

20,9%

77094

18,2%

-12,8%

Vergalhão / fio trefilado / Outros produtos de cobre

86543

20,5%

96890

22,9%

12,0%

Subprodutos da metalurgia de cobre

781496

185,1%

887387

209,5%

13,5%

II. Semimanufaturados de cobre e suas ligas

60330

14,3%

68480

16,2%

13,5%

Barras/Perfis/Arames/Laminados/Tubos e
Conexões

60330

14,3%

68480

16,2%

13,5%

Segmento de Fertilizantes (Cibrafértil)

186877

44,3%

181196

42,8%

-3,0%

Fertilizantes SSP (Em pó e granulado)

158298

37,5%

179340

42,3%

13,3%

Fertilizantes NPK/Outros

28579

6,8%

1856

0,4%

-93,5%

Volume de vendas da Paranapanema
Consolidado

422185

100,0%

423660

100,0%

0,3%
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Lucro Bruto
A Paranapanema apresentou lucro bruto atingindo R$156 milhões, comparado ao prejuízo bruto de
R$13 milhões de 2009, explicado pelo bom desempenho de vendas.

Lucro Bruto (Prejuízo) - R$ MM
150,00

100,00
156,00
50,00

0

-13,00

-50,00

2009

2010

Geração Operacional de Caixa (EBITDA) Consolidada
O resultado operacional consolidado da Paranapanema antes de juros, impostos, depreciação e amortizações
(EBITDA) foi de R$105,6 milhões em 2010, 5,8% acima de 2009, explicado principalmente pelo melhor
desempenho da receita e pela queda nas despesas operacionais.

Ebitda Ajustado (R$ MM)

100,00
131,00
50,00

0
-41,00
-50,00

2009

2010
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Lucro Líquido
O lucro líquido da companhia atingiu R$47,5 milhões contra R$ 197,5 milhões de 2009. Eliminando os
itens não recorrentes, temos um lucro líquido ajustado de R$72,7 milhões, 27,7% acima do lucro líquido
ajustado de R$56,9 milhões em 2009.

Lucro Líquido Ajustado - R$ MM

60,00

40,00

73,00
57,00

20,00

0

2009

2010

Distribuição do
Valor Adicionado
A companhia gerou R$1,4 bilhão em valor
adicionado consolidado, 2% superior a 2009.
A distribuição do valor adicionado consolidado
é mostrada no gráfico ao lado.

3%
13%

35%

Juros e aluguéis
Dividendos (mínimo + suplementar)
Salários e encargos
Impostos, taxas e contribuições

49%

Distribuição do Valor Adicionado 2010 R$1,4 Bilhão
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Investimentos 2010
Em 2010 foram realizados investimentos consolidados na Paranapanema, de R$51,2 milhões contra R$56,5
milhões em 2009. Deste total, 88% dos recursos foram alocados para o Segmento de Cobre e os 22% restantes
foram investidos no Segmento de Fertilizantes.

Programa de
2009
Investimentos (R$ mil)

2010

Var. 2010/2009

Unidade BA (Produtos da
marca Caraíba)

37.927

26.713

-30%

Unidade SP e ES (produtos da
marca Eluma)

17.172

18.402

7%

Cibrafértil

1.376

6.058

340%

Total

56.475

51.173

-9%

Investimentos para o período de 2011-2013
A Paranapanema divulgou em 17/02/2011 o Plano de Investimentos no montante de R$630 milhões,
que define os projetos de expansão de capacidade instalada do Segmento de Cobre, bem como o
lançamento de novos produtos.

O QUE

POR QUE

QUANTO

Expansão da produção
cobre refinado e
atualização tecnológica

Aumento
produção e
melhoria dos
equipamentos

230 mil para
280mil t/ano de
cobre eletrolítico

Fábrica de refino de
metais preciosos

Refinar aqui a
lama anódica

2400 t/ano ouro,
33.500 t/ano prata

Expansão / melhorias
tecnológicas laminação
a frio
Expansão / melhorias
tecnológicas laminação
a quente
Ampliação da fábrica de
tubos

Aumento
produção e
melhoria dos
equipamentos

Aumento
produção

ONDE

QUANDO

Unidade da
marca Caraíba/BA

2011 - 2012

Unidade da
marca Eluma/SP

2011 - 2013

28.000 para 55.000
t/ano
60.000 para
200.000 t/ano
18.000 para 36.000
t/ano
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3.6. Gestão de Pessoas
A gestão de pessoas na Paranapanema é papel das lideranças, cabendo à área de Recursos Humanos
e Segurança do Trabalho a função de integrar e gerenciar os processos inerentes às pessoas voltados
para a satisfação e o bem-estar, além da definição da organização do trabalho e da estrutura de cargos.
A gestão é participativa, através dos níveis hierárquicos. As ações são acompanhadas em reuniões
gerenciais de políticas de gestão ou análise do negócio consolidando, assim, uma gestão para que as
metas de desempenho sejam atingidas.

Distribuição por Tipo

qd.

%

Empregados diretos

2.331

62

Estagiários

66

2

Pessoal terceirizado*

1.390

37

Paranapanema total

3.787

100

* Atividades de manutenção, segurança, limpeza, alimentação
e transporte, sem a supervisão direta da Paranapanema.

Empregados diretos por unidade qd

%

Unidade Dias D’Ávila

801

35

Unidades Utinga/Capuava/Serra

1.454

62

Cibrafértil

76

3

Total

2.331

100

Mulheres

%

Em relação ao total de empregados

8

Em cargos de liderança

1
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Quadro de Pessoal
3.288
3.000
2.378

2.210

2.331

2.000

1.000

0
2007

2008

2009

2010

Portadores de Necessidades Especiais
106

110,0
96

100
81

82,5

55,0

27,5

0
2007

2008

2009

2010

Pessoal com mais de 45 anos
700

657

683

691
634

525

350

175

0
2007

2008

2009

2010
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Seleção e Contratação de Pessoas
Os processos de seleção de pessoal procuram privilegiar a “prata da casa”, sendo realizados de forma competitiva.
Nos cargos iniciais das carreiras, o recrutamento busca a participação de mão-de-obra das comunidades
próximas. Estagiários e pessoal temporário são outras fontes de recrutamento.
Os instrumentos de seleção envolvem provas teóricas e práticas, entrevistas e avaliações psicológicas e médicas, a partir
dos requisitos do cargo.
Os novos colaboradores passam pelo Programa de Integração, onde recebem informações básicas e treinamento
em Segurança e Meio Ambiente. O pessoal terceirizado também passa por esse treinamento.

Remuneração
A Paranapanema pratica políticas de remuneração corporativas e 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
de atingir as metas negociadas com os colaboradores.
A Companhia possui programa de Participação nos Resultados, baseado no atingimento de metas corporativas
e individuais, incentivando a produtividade e permitindo a participação econômica dos colaboradores nos
resultados obtidos anualmente.

Capacitação e Desenvolvimento
São realizados treinamentos para atendimento às necessidades operacionais e/ou aos gaps de aprendizagem
detectados, buscando ampliar os conhecimentos e habilidades.
A identificação das necessidades de desenvolvimento é feita em cada área com a Chefias ou definidas pela
Diretoria, no caso dos treinamentos institucionais. Podem, ainda, ser usadas informações de pesquisas de clima
organizacional, de entrevistas de desligamento ou da avaliação de desempenho baseada em competências e
habilidades.
O planejamento, execução e avaliação dos treinamentos institucionais são da alçada do órgão gestor de pessoas.
Os treinamentos específicos são planejados e executados pelas áreas interessadas, usando entidades externas
ou sob a forma de treinamento no local de trabalho (on the job training), sendo avaliados e acompanhados de
forma descentralizada.

Participação e Cooperação
Há incentivo à participação em grupos multifuncionais de trabalho como Comitês de Políticas de Gestão,
Grupos de Solução de Problemas, Grupos de Aprendizagem etc. O processo de tomada de decisões que afetam
diretamente o trabalhador conta com a sua participação através de consultas para validar ou indicar as mudanças.

Desenvolvimento Pessoal e Proﬁssional
Desde a sua contratação, os empregados participam de diversas ações usadas na sua capacitação e
desenvolvimento, pessoal e profissional. Dentre os principais citamos:
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Programa

Objetivo

Fortalecimento de Equipe

Articular empregados em times autônomos.

CCQ/Círculos de Controle de Qualidade

Solução de problemas na área de trabalho.

Projeto Vídeo-Via

Incrementar educação e cultura através da projeção de audiovisuais no
transporte durante trajetos de ida e vinda ao trabalho.

E-learning (educação à distância/ead)

Possibilitar treinamento e educação com acessibilidade, flexibilidade e
baixo custo.

Programa 5S

Valorizar ambiente de trabalho, desenvolvendo consciência para a
Qualidade.

Quadro de Acesso

Desenvolver carreira intra e inter Unidades.

Programa de Trainees

Buscar jovens talentos para exercer, a médio e longo prazos, funções
técnicas e/ou gerenciais na Empresa.

Criatividade

Incentivar o potencial criativo das pessoas.

Treinamento Básico de Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional (tbs)

Informar sobre riscos existentes no trabalho e suas diversas formas de
prevenção.

Plano de Assistência Educacional (pae/paed)

Reembolsar percentual dos gastos em cursos especiais relacionados
com as atividades desenvolvidas.

Empregados beneficiados PAE/PAED
Ano

Mestrado

Especialização MBA

Graduação

Técnico

Total

2010

1

14

53

15

83

2009

0

26

59

18

103

2008

0

14

47

25

86

2007

2

42

70

80

194

2006

2

54

100

104

260

Empregados Beneﬁciados
1%

17%

Pae/Paed %

18%
Especialização /MBA
Mestrado
Técnico

64%

Graduação
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Em 2010, realizamos um total de 18.329 horas de treinamento nas áreas comportamentais, de qualidade,
capacitação técnica, segurança e meio ambiente, em torno de 58% do quadro de pessoal ativo, representando
13,6 horas por empregado treinado. Investimos em treinamento, desenvolvimento e educação um total de R$
344,7 mil representando R$ 255,00 por empregado treinado.

Benefícios
Além dos benefícios legais, outras condições e programas são oferecidos aos empregados, buscando atrair,
motivar e retê-los na Empresa, criando ambiente de trabalho mais atrativo. Alguns benefícios são regionalizados,
atendendo às características e disponibilidades da região. Conheça as principais:

Benefício
Assistência médica supletiva
Previdência privada
Seguro de vida em grupo
Cestas natalinas
Participação nos resultados
Auxílio creche

Observações
Atendimento médico-hospitalar e odontológico em rede ampla. Inclui dependentes.
Previdência complementar, através da BrasilPrev.
Até 60 remunerações, auxilio funeral, cesta básica e assistência médica por 12 meses
para familiares.
Distribuição ao todos os empregados diretos e estagiários a cada ano.
Cumprimento de metas corporativas e pessoais.
Convênios com entidades locais.

Convênios com farmácias

Em Santo André/SP e em Serra/ES.

Convênios supermercados

Em Santo André/SP.

Espaço recreativo

Centros de lazer nas Unidades. Em Serra (ES) há área feminina para descanso, com
televisão.

Auxílio prótese

Aquisição de óculos de grau, lentes de contato, próteses e aparelhos ortopédicos.

Serviço social
Biblioteca
Clube do livro
Homenagem empregados
Voluntariado
Home care
Inserção de portadores de
deficiência (cognitiva)

Apoio empregados e familiares.
Acervo técnico e livros para consulta e Internet.
Livros e DVDs de educação, cultura e lazer.
Empregados que completam 10, 20, 25 e 30 anos de serviços.
Programa para apoio às entidades cadastradas com voluntários da empresa.
Atendimento domiciliar de urgência e remoção para hospital.
Pessoal oriundo das comunidades próxima à fábrica de Dias D’Ávila.

Gerenciando o próprio futuro Preparação para a saída da empresa de colaboradores em vias de aposentadoria.
Inserção de egressos do INSS
e reintegrados

Preparo para a facilitação do retorno efetivo ao trabalho.
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Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional
A segurança no trabalho é valor organizacional na Paranapanema. As atividades são executadas de maneira a
não pôr em risco a integridade das pessoas, equipamentos ou instalações, para assegurar as melhores condições
de trabalho a todos, sejam colaboradores, terceirizados e estagiários ou visitantes.
A Paranapanema proporciona aos seus colaboradores serviço médico nas unidades industriais para atendimentos
de emergência, além de convênios com unidades de saúde nas cidades. São realizados os exames ocupacionais
previstos em lei, particularmente, os exames periódicos de saúde. As doenças ocupacionais e os acidentes de
trabalho têm tratamento médico acompanhado.
As atividades decorrentes dos resultados da identificação dos perigos e riscos para a segurança, saúde e higiene
ocupacional são detalhadas nos documentos a seguir:
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
(EPI e EPC), em função dos riscos. Os equipamentos de proteção são especificados tecnicamente pelas áreas de
segurança, testados pelos usuários e em constante atualização.
A Paranapanema dispõe de Brigadas de Emergência, constituídas por colaboradores das diversas áreas
operacionais, devidamente treinados, coordenadas por técnicos de segurança nas Unidades.

Ação

O que é

Auditorias de Segurança e
Auditorias comportamentais
Monitoramento condições
ambientais
Estudos Técnicos
Consultas Específicas
Atuação da CIPA

Identificação de condições e atos inseguros feitas por técnicos de segurança,
lideranças, CIPA e colaboradores treinados.
Acompanhamento dos agentes de exposição.
Pesquisas e análise das áreas de Segurança, Meio Ambiente e Medicina do
Trabalho.
Itens específicos nas pesquisas de clima organizacional/opinião.
Participação ativa dos Cipistas na manutenção das condições de segurança no
trabalho.

PCMSO - Programa de Controle
Médico e Saúde Ocupacional

Diagnóstico de doenças ocupacionais e obtenção de dados para orientar
programas de garantia de qualidade de vida.

PPRC - Programa de Prevenção
de Riscos Coronarianos

Orientação sobre riscos de doenças cardiovasculares e sobre medidas
preventivas.

Programa Sorriso (Saúde Bucal)

Consultórios odontológicos (clínica e prótese) na Fábrica da Bahia em parceria
com o SESI (Serviço Social da Indústria).

planilha de Perigos e Riscos
para OHSAS 18001
PPRA - Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais

Identificação dos perigos e riscos de cada atividade nas áreas e sua forma de
controle/bloqueio.
Controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou futuros no trabalho.

PCA - Programa de Conservação
Adoção de medidas de engenharia para controle da exposição ao ruído.
Auditiva
PPR - Programa de Proteção
Respiratória
PGR – Programa de
Gerenciamento de Riscos
DE - Diagnóstico Ergonômico

Proteção quanto à exposição a agentes que afetam o sistema respiratório.
Gestão dos riscos de processo para evitar acidentes que possam resultar em
grandes perdas pessoais, materiais ou ambientais.
Levantamento das atividades potencialmente expostas a agentes
ergonômicos, para prevenção de doenças osteomusculares.
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Bem-Estar, Satisfação e Motivação
Cabe às áreas de RH identificar os fatores que afetam o bem-estar, a satisfação e a motivação das pessoas,
pela análise das informações obtidas em: avaliações dos processos de capacitação e desenvolvimento
das pessoas, avaliações de desempenho, feedback recebido dos colaboradores, visitas de benchmarking
a outras empresas, auditorias internas de 5S, pesquisas salariais no mercado de trabalho, entrevistas de
desligamento e pesquisas diversas com colaboradores.
Os principais anseios dos colaboradores são identificados em estudos específicos, com consultas
diretas aos colaboradores e registro de feedbacks espontâneos. Estes resultados são consolidados e
analisados para a definição de ações.
O clima organizacional propício é mantido através de um conjunto de serviços, benefícios, programas
e políticas colocados à disposição dos colaboradores, buscando a Qualidade de Vida no trabalho.
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3.7. Gestão de Fornecedores
e Clientes
Fornecedores
Nossa cultura de sustentabilidade envolve, além da cadeia produtiva, os nossos fornecedores, entendendoos como extensão dos compromissos e ações da Empresa. Na Paranapanema, temos cadastrados 14.706
fornecedores, entre nacionais e estrangeiros, de materiais, serviços e agentes credenciados, agrupados da
seguinte maneira:

Fornecedor

Qtd

Estrangeiro

445

Transportadora

2055

Serviço

4687

Materiais

7519

FORNECEDORES

3%

14%

51%
32%
Materiais

Transportadora

Serviço

Estrangeiros

Gestão de Fornecedores
O processo de Gestão de Fornecedores e Parceiros compreende a qualificação, o cadastramento, o relacionamento
e a gestão do desempenho dos fornecedores. Na qualificação é primordial ter certificação na ISO 9001 por
entidades devidamente reconhecidas e apresentar o certificado após realização de testes específicos. Todos os
fornecedores passam por processo de avaliação periódica de acordo com produtos ou insumos fornecidos à
Paranapanema, e seu desempenho é informado formalmente.
As principais formas de comunicação e de feedback incluem os seguintes canais de relacionamento: fax,
e-mail, telefone, reuniões e visitas previamente agendadas. Destaque para o sistema de comércio eletrônico,
considerado pela Mercado Eletrônico como um benchmark de implantação para consultas eletrônicas.
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Parcerias
A fim de otimizar a gestão do fornecimento, a Paranapanema prioriza o estabelecimento de relações duradouras,
de parceria, visando crescimento mútuo e de um relacionamento além da interação comercial. As parcerias
envolvem ações para otimizar os resultados para as partes, dentre as quais o incremento de contratos de
fornecimento contínuo, reduzindo estoques e desmobilizando o capital de giro, a identificação de fornecedores
comuns, como forma de aumentar o poder de negociação e o uso das ferramentas de Comércio Eletrônico e
Leilão Reverso, permitindo ganhos e melhorias na aquisição e diligenciamento de compras e no recebimento
de materiais.

Clientes
A atuação da Paranapanema frente aos seus clientes reflete a aplicação dos seus valores e ética. A Paranapanema
trabalha com um sistema de administração e gerenciamento de última geração para oferecer uma maior
velocidade de resposta aos clientes, com total precisão e oferece suporte no pré e pós-venda, além de assistência
técnica permanente.

Necessidades do Mercado
Para a identificação das reais necessidades do mercado, e principalmente dos seus clientes, a Paranapanema
usa, principalmente, informações vindas de: visitas (prospecção, promoção de vendas, comerciais e técnicas),
contatos com Traders, Agentes e Consumidores Internacionais, consulta a publicações especializadas,
participação em eventos (nacionais e internacionais), pesquisas (técnicas, comerciais ou de satisfação do cliente)
e das reclamações vindas dos clientes. As informações são consolidadas para análise em reuniões de gestão
comercial, permitindo descobrir novas tendências, conhecer melhor clientes e mercado e antecipar-se às novas
oportunidades e identificando requisitos, gerando ações de modificação nos processos.

Promoção da Marca
A divulgação da imagem, marcas, produtos, serviços associados e ações de melhoria aos clientes nos diversos
segmentos de mercado é realizada através de meios de comunicação impressa, audiovisual, multimídia,
hipermídia e mídia exterior, de forma a reforçar a credibilidade e assegurar uma imagem positiva para a Empresa.
Adicionalmente, o “Manual de Identidade Visual” define todos os parâmetros de constituição e uso das nossas
marcas nos mais diversos itens.

Relacionamento com Clientes
A seleção dos canais de relacionamento é definida com base nas necessidades dos clientes e do mercado.
As informações são amplamente divulgadas através de vários meios de comunicação, tornando disponíveis
canais de relacionamento para que os clientes possam solicitar assistência, fazer negócios e comunicar suas
reclamações e/ou sugestões, e que variam em função das características dos diferentes grupos de clientes e/ou
segmentos de mercado.

56

PARANAPANEMA

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2010

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E SISTEMA DE GESTÃO

Tratamento de Reclamações ou Sugestões
As reclamações, sugestões e solicitações dos clientes são tratadas de forma estruturada e sistemática, através
dos padrões de atendimento definidos para a eliminação das causas dos problemas e busca da satisfação. O
acompanhamento das reclamações é realizado respeitando prazos de avaliação e retorno ao cliente, como
forma de assegurar que sejam pronta e eficazmente atendidas ou solucionadas. As manifestações dos clientes,
vindas por qualquer canal, podem ser recebidas em qualquer das áreas da Empresa e logo encaminhadas à área
comercial/marketing para as providências necessárias e soluções cabíveis.

Medição da Satisfação
A medição da satisfação, assim como a avaliação da fidelidade e a identificação de fatores de insatisfação, são
obtidas, principalmente, através da aplicação de pesquisas, destacando-se a Pesquisa de Satisfação de Clientes.
As informações são obtidas através de questionários respondidos pelo pessoal das áreas comerciais e técnicas,
devolvidos via correios (com follow-up telefônico) ou pessoalmente. Adicionalmente, a insatisfação dos clientes
também é avaliada no tratamento de suas reclamações. A fidelidade dos clientes também é avaliada pelos
indicadores de mercado, que incluem a evolução de vendas e o market share em relação aos concorrentes.
A partir de 2007, as unidades da marca Eluma (Utinga /Capuava /Serra) passaram a realizar a pesquisa de dois em
dois anos. O dado de 2008 refere-se à unidade Dias D’Ávila. A Cibrafértil não faz pesquisa formal.

% DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
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Principais Clientes
Verifica-se uma forte concentração no mercado interno para os produtos das marcas Eluma e Cibrafértil,
enquanto que a marca Caraíba concentrou-se mais nas exportações no período mais recente, em função da
grande demanda externa por este tipo de commodities.
Para a marca 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 fábrica: EUA, Canadá,
Austrália, Costa Rica, Inglaterra, Argentina, Uruguai, Venezuela, Bolívia, Nigéria, China, Taiwan e outros países.
O mercado preferencial é o Mercado Interno, porém a exportação de vergalhão e cátodo é uma alternativa
considerada no mix de mercado da Paranapanema para esses produtos, bem como pelas situações adversas do
mercado brasileiro no ano.
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 este país. Em
ambos os casos, o produto exportado foi o Superfosfato Simples Granulado Granel (GSSP 20%). Em 2008 o
produto exportado foi o Superfosfato Simples Granulado Granel (GSSP 18%), tendo como destino o Uruguai. Em
2009 e 2010 não houve viabilidade para exportação do produto.
No caso das plantas produtivas da marca ELUMA – Utinga e Capuava – Santo André/SP e Serra – Município de
Vitória/ES, sua produção é destinada ao mercado de Construção Civil e Indústria em geral. Além do mercado
interno, atua também em diversos países do Mercosul, Europa, América do Norte e Ásia, como Argentina, Bolívia,
Canadá, China, Espanha, Estados Unidos da América, Irlanda, Israel, Itália, Líbano, Paraguai, Síria, Suíça, Turquia,
Ucrânia, Uruguai e Venezuela.
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3.8. Gestão Social
A gestão social é um dos grandes focos de atenção da Paranapanema. Além de buscar melhoria constante da
qualidade de vida dos seu colaboradores, também procura oferecer condições para melhorar também 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 há a implementação de programas que atingem familiares, outros dependentes,
comunidades circunvizinhas das instalações industriais e outros grupamentos sociais. Além dessas, existem
outras práticas para também melhorar a qualidade de vida da força de trabalho e de seus familiares, tais como:

Programa

Abrangência

Assistência Médica
Supletiva

Atendimento médico, hospitalar e odontológico.

Previdência Privada

Implantada em 2002, através da BrasilPrev .

Seguro de Vida em
Grupo

Cobertura que também inclui auxílio funeral.

Dia das Crianças Feliz e
Natal Surpresa

Distribuição de presentes a todos os filhos de empregados (idades em zero e 11 anos) no Dia
das Crianças e no Natal

Confraternização de
Natal

Realizada em cada unidade, envolve empregados e familiares. Tem shows, brincadeiras, jogos.
Em Santo André os empregados doam 1 kg de alimento, entidade beneficente da região.

Plano de Auxílio à
Educação

Estágio de Estudantes

Estímulo ao complemento/ampliação dos estudos pelo reembolso percentual do valor
da mensalidade de curso relacionado ao negócio da Empresa. Engloba formação técnica,
graduação e pós-graduação.
Voltado para o desenvolvimento dos jovens talentos, funciona em parceria com universidades/
entidades de estágio. É importante fonte de recrutamento para cargos na Paranapanema.

Família na Fábrica

Programa que recebe familiares dos empregados, programadamente, proporcionando um
integração dos familiares ao ambiente onde o empregado atua na Fábrica.

Programa de
Alfabetização

Parceria com a Secretaria Estadual de Educação de Santo André para a complementação
da escolaridade formal, funcionou até 2008, envolvendo, também, o ensino de informática
(inclusão digital). Na Bahia também foi realizado, encerrando-se em 2003.
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Atende a familiares não incluídos na assistência médica oficial como: mães, pais, filhos maiores,
irmão(ã)s etc. de colaboradores. Na unidade de Dias D’Ávila ocorre através da Associação dos
Empregados.
Ocorrem periodicamente, a exemplo da Campanha do Agasalho em São Paulo, anual,
que recolhe agasalhos, calçados e cobertores e encaminha a hospitais e outras entidades
necessitadas. Outra é a do Mc Dia Feliz, onde os valores arrecadados são usados no
atendimento a crianças com câncer.
Há nas unidades da Paranapanema e na Cibrafértil. Voltado para jovens carentes das

Menor Aprendiz / Jovem
comunidades, incentiva o primeiro emprego através de uma educação voltada para a geração
Aprendiz
de novos talentos, com formação técnico-profissional adequada ao seu desenvolvimento e
preparo para o mercado de trabalho.

Patrulheiros Mirins

Voluntariado

Associação de
Empregados

Projeto das unidades de Santo André, incentiva o primeiro emprego para jovens carentes,
melhorando a qualidade de vida não somente dos seus empregados, mas também das
pessoas que vivem na comunidade.
Programa da unidade de Dias D’Ávila visa a estimular a prática de cidadania dos empregados,
o desenvolvimento das comunidades, o crescimento da responsabilidade social e o
fortalecimento da empresa como cidadã. Aberto a todos os interessados. Em 2010, cerca de
1000 pessoas foram beneficiadas, através das instituições e grupos atuantes na comunidades
atendidas.

Atuando desde 1986 a Associação atende empregados da unidade de Dias D’Ávila e da
Cibrafértil e seus familiares. Tem sua sede social em Salvador, com área de 38 mil m2, com
quiosques, restaurante, campos de futebol, quadras poliesportivas, piscinas, palco para
apresentações, sala de vídeo, salão de jogos, parque infantil, berçário, estacionamento e muita
área verde.
Também proporciona 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 familiares.

Um destaque deve ser dado ao programa de Apoio à Comunidade – PAC:
A Filial Dias D’Ávila desenvolve, desde 1989, o PAC - Programa de Apoio à Comunidade, atuando em
comunidades dos municípios de Dias D’Ávila e São Sebastião do Passé. Este trabalho reflete a importância dada
pela Paranapanema em 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 principalmente para a educação,
meio ambiente, saúde e geração de emprego e renda.
No programa, já foram construídas cinco escolas e a ampliação/reforma de outras oito, também foram realizados
treinamentos e reciclagem de 320 professores e diretores, além da implantação da Gestão pela Qualidade Total
em 15 escolas, aparelhamento e gestão de posto de saúde comunitário, em atuação compartilhada: Empresa,
Prefeitura e Comunidade.
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Em 2010, foram realizadas as seguintes ações:
Na Educação
Continuação do “Programa Novos Caminhos”, para incrementar as habilidades usadas na construção de
competências voltadas para alternativas de sustentabilidade econômica dos alunos, além da permanência na
escola dos alunos do curso noturno de Dias D’Ávila da Educação de Jovens e Adultos – EJA. O projeto atendeu
a 600 alunos, com oficinas de customização de roupas, bijuterias, manicure e cabeleireiro e de microinformática.
Fornecimento de uniformes para 100% dos alunos das Escolas Joseane Santos da Conceição e Rosa Garcez e da
Creche Epomina Mendes, todas de Lamarão do Passé, atendendo a mais de 900 alunos, desde a creche até o 2º
grau de ensino.
Fornecimento de material escolar para a Escola Nestor de Carvalho em Leandrinho.
Pagamento dos salários e transporte dos Professores para o Ensino do Jovens e Adultos do período noturno da
Escola Joseane da Conceição em Lamarão do Passé.
Manutenção do Projeto de Reforço Escolar possibilitando que os alunos com deficiência de aprendizado
possam, com assistência educacional especializada, acompanhar adequadamente o desenvolvimento da turma
da Escola Joseane da Conceição, de Lamarão do Passé.
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Geração de Emprego e Renda
O projeto Jovens Aprendizes, em 2010, contratou 24 jovens das localidades de Leandrinho e Lamarão do Passé,
na faixa etária de 18 a 22, desempregados e em busca de primeiro emprego, visando promover a qualificação
profissional e sua inserção no mercado de trabalho.
Para a população adulta, sem escolaridade e desempregada, surgiu a demanda em reuniões do PAC para
atendimento dessa faixa populacional, que não tem acesso a outros meios de capacitação profissional. Iniciou-se
em outubro de 2010 o curso de Costura Industrial em Lamarão do Passé e o de Confecção de Peças Íntimas em
Leandrinho, ambos com 20 participantes cada. Também em Leandrinho, foram realizadas oficinas de bijuterias e
de customização de roupas atendendo a 40 participantes.
Contratação de cinco pessoas portadoras de deficiência residentes nas localidades circunvizinhas, numa
perspectiva de inclusão social e contribuição na recuperação de áreas degradadas na Empresa.
Inclusão digital para a comunidade de Lamarão do Passé, através do Programa Voluntários em Ação, cujos
professores são os empregados da Paranapanema, visando a melhor prepará-los na busca por emprego e renda.
Programa “Tô Dentro”, para inserção responsável do Jovem no Mercado de Trabalho realizado em Lamarão do
Passé e Leandrinho, através de convênio com o IPGA (Instituto de Pesquisa Gerencial Aplicada), para capacitar
jovens entre 18 e 29 anos, concluintes do ensino médio, desempregados, em situação de vulnerabilidade social,
para inserção no mercado de trabalho. Capacitou, até 2010, 140 jovens das comunidades em Técnica de Vendas,
Instalações Elétricas de Baixa Tensão, Manutenção Elétrica Industrial e Formação em Solda com empregabilidade
e geração de renda assegurada em 40% dos jovens formandos. Recebeu o prêmio ADVB Nacional.
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Na Saúde
Programa de Odontologia Social em Leandrinho, realizando 1.036 atendimentos com 317 tratamentos completos
na comunidade, dentro do programa de saúde bucal.
Atendimento médico à comunidade de Leandrinho, através da contratação de uma médica e implementação de
programa que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento,
com o objetivo de se obter melhoria da qualidade de vida.

Outras Ações
Apoio a grupos de Capoeira de Lamarão do Passé e Leandrinho com a doação de uniformes.
Preparação de sopa no refeitório da Paranapanema e doação diária para 50 famílias das comunidades de Lamarão
do Passé e Leandrinho.
Realização de Feira de Saúde em Leandrinho.
Doação de 100 uniformes escolares para a ONG EducaVida que atende crianças multipresentes de Dias D’Ávila
Doação de 100 camisetas para a Filarmônica Guerreiros do Sol de Dias D’Ávila
Doação de brinquedos para os alunos das escolas Rosa Garcez, Cândido Mendes e Creche Epomina Mendes no
Dia das Crianças e no Natal.
Participação nas festividades escolares com a doação de lanches para os alunos das comunidades.
Campanha de arrecadação de brinquedos entre os empregados da Empresa para presentear os alunos da Escola
Nestor de Carvalho de Leandrinho no Natal.
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3.9. Gestão Ambiental
A gestão, dos aspectos e impactos das atividades produtivas da Paranapanema 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, seja pela sua participação em associações, fundações,
universidades, conselhos, órgãos representativos do setor e diversas organizações civis, seja pela integração
às comunidades na sua área de influência, isoladamente ou em parceria com Orgãos Governamentais,
Instituições e representação comunitária local.
É parte do nosso compromisso promover o desenvolvimento sustentado, produzindo e comercializando
produtos de cobre refinado e semimanufaturados de cobre e suas ligas, contribuindo para o bem-estar dos
empregados, famílias e comunidades onde estamos inseridos, integrando-se adequadamente ao meio ambiente.
E isso só pode ser conseguido através do respeito às leis, normas, costumes e hábitos, em cada região onde a
empresa atua.

Sistema de Gestão Ambiental
Através do Sistema de Gestão Ambiental - SGA, busca antecipar-se às principais questões públicas sobre os
ecossistemas e a sociedade, seja pela realização de estudos de impacto ambiental em toda a área de influência,
seja procurando cumprir e superar os requisitos da legislação vigente.
O SGA é aplicado nas unidades através de procedimentos e metas setoriais, sendo responsável pelo apoio
consultivo e demonstração do desempenho ambiental (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. 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.

INVESTIMENTO AMBIENTAL NA PARANAPANEMA

Indicadores gerais

2006

2007

2008

2009

2010

Valor investido em projetos de melhoria
ambiental (R$ mil)

6.297

46.192

35.103

11.611

15.598
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A Gestão Ambiental na Paranapanema
Unidades Utinga/Capuava/Serra
São Reaproveitados cerca de 98% da água utilizada na produção
Desenvolvido sistema de gerenciamento de resíduos onde o subproduto da operação é tratado para
eliminar contaminantes oriundos do processo industrial.
Em todos os processos, são reciclados 100% dos resíduos metálicos derivados da sua produção, que
retornam ao ciclo produtivo.
Existe programa de Coleta Seletiva envolvendo os colaboradores.
Os copos descartáveis recolhidos, por exemplo, são
doados à Cooperativa dos Catadores de
Santo André para reciclagem, com renda para
famílias carentes da Cooperativa.
Unidades continuamente buscam adequar-se
aos padrões ambientais nacionais e internacionais,
obtendo as certificações requeridas nos países
onde se localizam nossos clientes.

Investimentos já realizados
•

Implantação de sistemas de aquecimento solar no
vestiário das fábricas de Capuava, Utinga e Serra.

•

Instalação de duas estações para segregação e desidratação de
lodo de decantação e recuperação da água industrial nas fábricas de
Capuava e Utinga.

•

Implantação das Estações para Tratamento do Esgoto Sanitário nas Fábricas de
Capuava e Utinga.

•

Criação da brigada de emergência.

•

Início da utilização em Produção do Módulo de Gestão de Resíduos do EH&S no SAP.

•

Certificação ISO 14001 das Unidades de Utinga (SP) e Serra (ES).

•

Certificação OHAS 18001 da Unidade de Serra (ES).

•

Implantação de novos sistemas para controle e redução da poluição nas fábricas de Capuava,
Utinga e Serra.

•

Implantação do novo sistema para tratamento e reutilização das águas industriais.

67

PARANAPANEMA

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2010

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E SISTEMA DE GESTÃO

Investimentos previstos
Estudo técnico para o polimento da água industrial, ampliando sua utilização.
Substituição dos compressores refrigerados à água por outros, com ventiladores elétricos, com economia de
energia elétrica e de água para resfriamento.

Principais Projetos Ambientais
•

Projetos para eliminação e/ou substituição de produtos danosos ao Meio Ambiente;

•

Mapeamento de processos para conhecimento e redução da geração ou eliminação de resíduos;

•

Monitoramento da qualidade do solo e das águas subterrâneas;

•

Utilização de energias alternativas e mais limpas (eólica e solar);

•

Programa de Gestão Integrada de Resíduos, com enfoque no reaproveitamento e reciclagem;

•

Programa Replantio de Árvores – ONG Ecoar Florestal, onde foram plantadas 36.000 mudas desde 2001;

•

Projeto “Pegada de Carbono”- Inventário das emissões de CO2 (GEE), com o objetivo de informar ao
consumidor com quanto um produto da marca Eluma contribui com as emissões de CO2; Avaliar as
alternativas para as reduções das emissões e contribuir para a redução do aquecimento global e mudanças
climáticas (gases do efeito estufa).
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Unidade Dias D’Ávila
Captura e reciclagem da maior parte dos efluentes líquidos, gases e resíduos
sólidos gerados nos processos e transformação em produtos.
Tratamento e disposição dos demais efluentes e resíduos, com monitoramento.
Busca de soluções integradas com as partes envolvidas (empregados,
comunidades vizinhas e as áreas oficiais ligadas às questões ecológicas).
Treinamento em questões ambientais para lideranças das comunidades
vizinhas, com Agentes Ambientais, professores e adolescentes.
Redução de emissões atmosféricas: nos últimos oito anos foi superior a 80%
nas emissões de gases.
Otimização do uso dos recursos energéticos através do Projeto ENERGIBA,
em parceria com a Universidade Federal da Bahia, UNICAMP, e apoiada com
recursos da FINEP/CNPq.
Aproveitamento do efluente “água ácida”, transformado subproduto (ácido
sulfúrico com concentração de 45%), reduzindo em torno de 75% a deposição
de resíduo (gesso) no aterro de resíduos. O projeto obteve Prêmios FIEB e CNI
em Desenvolvimento Sustentável.
Certificação do SGA (Sistema de Gestão Ambiental) nos requisitos da Norma
ISO 14001/2004, já tendo sido realizadas auditorias de manutenção sem a
ocorrência de Não Conformidades.

Investimentos já realizados
Eliminação/minimização de Fontes Primárias de Contaminação do Solo/
Recursos Hídricos.
Montagem de barreira hidráulica para a tratamento, contenção e proteção do lençol
freático na área industrial da Empresa.
Recomposição da Cobertura Vegetal (PRAD) em 17 hectares no entorno da Metalurgia.
Avaliação da estanqueidade física da galeria pluvial.

Investimentos previstos
Análise de Risco da Barragem do Cobre.
Avaliação de Impacto Ambiental - AIA (estudo detalhado) em área específica ao sul do Complexo.
Implantação de mata ciliar em trecho da drenagem do Rio Lamarão.
Continuidade dos trabalhos de eliminação de fontes primárias de contaminação do solo.
PRAD em quatro hectares na área noroeste.
AIA – Avaliação do Impacto Ambiental no entorno do Complexo Metalúrgico, situado numa área de
160 km2.
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Principais Projetos Ambientais
Recuperação de áreas degradadas: desassoreamento de cerca de 1000m na calha do Rio Lamarão, para
implantação de mata ciliar.
Uso de resíduos orgânicos de origem industrial para a recuperação de áreas degradadas.
Aterro para resíduos sólidos industriais integrados ao PRAD – Plano de Recuperação de Áreas degradadas,
para atenuar os danos ambientais, minimizar fontes de sedimentação e destinar, de forma segura, os resíduos
industriais especiais.
Reforço no aproveitamento da escória de cobre como subproduto (uso em jateamento, indústria cimenteira,
pavimentação e construção civil).
Programa de Gestão Integrada de Resíduos, com enfoque no reaproveitamento e reciclagem.
Programa de Redução e Reúso de Efluentes, para melhor aproveitamento da água e combate ao desperdício.
Continuidade dos Projeto de Formação e Capacitação dos Agentes ambientais nas comunidades do entorno
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A Gestão Ambiental na Cibrafértil
Reaproveitamento de 100% do efluente líquido e sólido gerado, através da estação de tratamento de
efluentes líquidos (ETEL).
Controle do teor de flúor e material particulado, através do sistema de lavagem de gases na Acidulação.
Melhora na dispersão dos gases contendo flúor e material particulado, pela substituição das Chaminés
das Unidades.
Eliminação da geração de efluente líquido da Unidade da Acidulação, através do consumo total do
ácido fluossilícico gerado no processo.
Redução das emissões fugitivas de material particulado na Unidade da Granulação.
Redução das perdas de energia provenientes da queima do gás natural.

Investimentos já realizados
Impermeabilização do piso da unidade de acidulação com material anticorrosivo.
Iniciada a reestruturação do Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
Estudo hidrológico da área de contribuição para o sistema de efluentes
inorgânicos para interligação deste com a canaleta da Cetrel.
Construção de divisórias internas no Armazém de Rocha/Granulados.

Investimentos Previstos
Modificações no sistema de dosagem do ácido fluossilícico:
investimento em bombas, reator e sistema de controle.
Instalação de mais um estágio no sistema de lavagem de gases.
Troca do sistema de ciclonagem do secador.
Substituição da ciclonagem do secado, e correção de vazamentos, para
controlar a emissão de material particulado.
Isolamento térmico do sistema de secagem de grãos.
Execução do projeto de emissário para interligação do sistema de
efluentes inorgânicos deste com a canaleta da Cetrel.
Fechamento da parede oeste do Armazém de Rocha/Granulados.

Principais Projetos Ambientais
Reestruturação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
Interligação do sistema de efluentes inorgânicos com a canaleta da Cetrel.
Projeto de melhoria do sistema de despoeiramento da Unidade da
Granulação.
Projeto de segregação dos efluentes das Unidades de Acidulação e
Granulação, com o sistema de águas pluviais.
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REAPROVEITAMENTO / RECUPERAÇÃO de ÁREAS

Indicadores Dias D’Ávila

2006

2007

2008

2009

2010

Aproveitamento de resíduos sólidos

43%

47%

66%

70%

85%

Recuperação de áreas degradadas (ha acumulado)

180

190

190

195

195

Indicadores
Dias D’Ávila

2006

Consumo anual
362.289.516
deDOS
energia
USO
RECURSOS
(kwh)

2007

2008

2009

2010

337.229.313

355.857.088

323.356.789

340.273.460

Consumo de
energia por t
(kwh)

1.649,13

1.544,9

1.578,5

1.668,92

1.603,09

Consumo anual
de água (m3)

2.511.470

2.917.044

2.884.490

2.566.342

2.703.276

11,43

13.36

12,8

13,25

12,74

Consumo de
água por t de
cobre (m3/t)

Indicadores Utinga/
Capuava/Serra
Consumo anual de energia (kwh)
Consumo de energia por t de cobre (kwh)
Consumo anual de água (m3)
Consumo de água por t de cobre (m3/t)
Água Industrial reciclada (m3/ano)

2006

2007

2008

2009

2010

89.410,23

92.024,85

93.749,4

86.137,14

92.735.810

0,52

0,5

0,51

0,56

580

120.996

129.252

83.230

66.179

80.204

0,71

0,7

0,45

0,43

0,5

1.339.200

1.382.400

1.427.676

1.464.090

1.413.574
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CONSUMO ANUAL DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS

Indicadores Dias D’Ávila
Diesel (I)
Óleo combustível (t)
Gás Natural (m3)

Indicadores Utinga/
Capuava/Serra
Gás Natural (m3)

2006

2007

2008

2009

2010

337.749

280.000

285.000

442.902

110.865

55

377

444

197

166

34.844.968

36.129.802

36.801.782

35.672.880

43.879.805

2006

2007

2008

2009

2010

3.949.416

4.565.938

3.945.679

3.379.974

3.358.870

24,8

21,4

21,9

21,02

Consumo Gás Natural t/produ23,1
zida (m³/t)

OUTROS INDICADORES AMBIENTAIS

Indicadores Paranapanema

2006

2007

2008

2009

2010

Quantidade resíduos sólidos gerados (t)

509.920

446.117

499.388

473.802

356.146

Quantidade de resíduos reciclados (t)

220.632

210.605

271.815

290.298

306.615

Indicadores Dias D’Ávila
Taxa de emissões específicas de enxofre para a
atmosfera (kg enxofre / t de matéria - prima)

2006

2007

2008

2009 2010

6,73

11,94

4,67

7,21

14,32

6,7

5,1

2,4

3,7

57

62

70

78

88

2006

2007

2008

2009

2010

4.294

3.277

3.692

2.357

2.289

Concentração de SO2, nas estações de qualidade do
4,4
ar(μg/m3)
Reaproveitamento de escória (%)

Indicador Utinga/Capuava/Serra
Recuperação de cobre via eletrolítica de solução
ácida saturada do processo de decapagem (Kg)
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GERAÇÃO DE RESÍDUOS | DIAS D’ÁVILA

Tipo/Unidade

Destino

2006

2007

2008

2009

2010

Lama de Gesso (t)

Aterro Empresa

126.743

101.929

26.156

23.888

24.938

Piso contaminado (t)

Aterro Empresa

1.548

1.564

2.493

638

60

Finos de granulação de
Aterro Empresa
escória (t)

2.223

1.419

2.579

1.271

1.200

Aterro Empresa

91

124

103

313

12

Aterro (Escorial)

162.551

129.692

104.435

106.063

37.675

Comercialização
(subproduto)

214.836

209.143

251.894

243.798

287.273

Aterro Limpec

426

1.032

2.227

2.331

2.400

508.418

444.903

389.887

378.302

353.558

Lã de vidro (t)
Granulado Ferroso
(escória) (t)
Resíduos
ordinários (t)
Total (t)

74

paranapanema
e o pacto global
04
75

PARANAPANEMA

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2010

PARANAPANEMA E O PACTO GLOBAL

76

PARANAPANEMA

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2010

PARANAPANEMA E O PACTO GLOBAL

4.1. A Paranapanema no
Pacto Global
O Pacto Global é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) para a mobilização da comunidade
empresarial internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, de valores fundamentais e
internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à
corrupção. Estes valores são descritos em 10 Princípios.
É uma iniciativa voluntária que procura fornecer diretrizes para a promoção do crescimento sustentável
e da cidadania, através de lideranças corporativas comprometidas e inovadoras, e que conta com a
participação de agências das Nações Unidas e diversas organizações na construção de um mercado global
mais inclusivo e igualitário.
A Paranapanema é signatária do Pacto Global das Nações Unidas e da rede brasileira que lhe dá suporte, desde
junho de 2008 e, como integrante, adota os 10 princípios, que são:

Direitos Humanos
1º. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente;

2º. Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos.
Relações de Trabalho
3º. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à
negociação coletiva;

4º. A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório;
5º. A abolição efetiva do trabalho infantil;
6º. Eliminar a discriminação no emprego.
Meio Ambiente
7º. As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;
8º. Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental;
9ª. Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis.
Combate à Corrupção
10º. As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive redundante e propina.
77

PARANAPANEMA

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2010

PARANAPANEMA E O PACTO GLOBAL

4.2. Ações no Pacto Global
A Paranapanema desenvolve e implementa uma
série de ações para sua adequação aos princípios, e
que envolvem:
• Certificação pela norma ambiental, ISO 14001.
• Certificação pela norma de Segurança e Saúde Ocupacional, OHSAS 18001.
• Atualização e divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço ao combate à corrupção, orientação
nos contratos de fornecedores sobre trabalho infantil.
A Paranapanema também tem representante no Comitê Brasileiro de Cuidados com o Clima (Caring for Climate)
do Pacto Global da ONU no Brasil, cujo lançamento oficial ocorreu em junho de 2009.
O Caring for Climate é uma Plataforma adicional do Global Compact para participantes que queiram avançar em
soluções sobre mudanças climáticas e já conta com 355 signatários pelo mundo, para demonstrar liderança no
tema das mudanças climáticas, tanto em nível individual quanto no coletivo, além de ser uma oportunidade
importante para reflexão de como empresas e organizações podem ser inovadoras em tempos de crise
contribuindo para um mundo mais sustentável.
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A Paranapanema foi convidada pelo escritório da ONU do
Pacto Global (UN Global Compact Office) para fazer parte
do projeto relativo ao teste de campo para elaboração do
Relatório de Orientação sobre AntiCorrupção (Anti-Corruption
Field-testing of Global Compact Reporting Guidance) a partir de
maio de 2009.
Na área de Meio Ambiente, em junho de 2009 foi iniciado o
inventário de GEE – Gases de Efeito Estufa na Eluma, e poderá
ser ampliado para as demais empresas, de acordo com
análises prévias internas e de consultorias.

1
ERRADICAR A EXTREMA
POBREZA E A FOME

5
MELHORAR A SAÚDE
MATERNA

2
ATINGIR O ENSINO
BÁSICO UNIVERSAL

6
COMBATER O HIV / AIDS,
A MALÁRIA E OUTRAS
DOENÇAS

3
PROMOVER A IGUALDADE
ENTRE OS SEXOS E A
AUTONOMIA DAS MULHERES

7
GARANTIR A
SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

4
REDUZIR A
MORTALIDADE INFANTIL

8
ESTABELECER UMA
PARCERIA MUNDIAL PARA
O DESENVOLVIMENTO
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4.2. Ações nas Metas do Milênio
Os objetivos são desafios para as empresas do mundo até 2015, assumidos por 191 países que assinaram a
Declaração do Milênio na ONU. Eles levam em consideração os principais problemas mundiais.

1

Erradicar a extrema pobreza
e a fome
Milhares de pessoas no mundo vivem em extrema pobreza, sem ter ao
menos o que comer. Por falta de emprego e de renda, não consomem e
passam fome.

Ações na Paranapanema
Grupos de Voluntários organizam movimentos de arrecadação de alimentos para doação às entidades assistidas
e também distribuem refeições a moradores de rua.
São desenvolvidos programas de capacitação para facilitar a inserção, no mercado de trabalho, dos jovens das
comunidades, sob a forma de oficinas de artes e ofícios, formação em informática, aulas de caldeiraria, eletricidade
e soldagem.
O projeto Patrulheiros Mirins em Santo André/SP, também incentiva o primeiro emprego para jovens carentes.
Nas unidades da Paranapanema, destaca-se o incentivo ao Menor Aprendiz, para formação profissional e
colocação no mercado de trabalho.

2

Atingir o ensino básico universal
Além da inﬁnidade de crianças que não tem acesso à educação, muitas
que entram na escola, abandonam os estudos antes de concluírem o
ciclo básico.

Ações na Paranapanema
Grupo de Voluntariado desenvolve um projeto de fomento e motivação para a leitura na comunidade de
Leandrinho/BA. Outro grupo realiza aulas de reforço escolar também nas comunidades vizinhas.
Ampliando o horizonte de possibilidades de crianças e adolescentes, voluntários ministram aulas de música e
pintura, além do apoio dado à instituição educacional na educação continuada.
Projeto em Santo André/SP destaca a preocupação em complementar a escolaridade de seus empregados,
desde a alfabetização até o ensino fundamental e médio; o estudo acontece nas próprias unidades e conta com
o apoio da Secretaria Municipal de Educação.
Na Bahia, programa semelhante erradicou o analfabetismo na Empresa e hoje, todos os seus empregados têm o
ensino médio completo.
Há diversos convênios educacionais com instituições de ensino fundamental, nível médio, técnico e universitário
para a complementação ou ampliação do ensino formal.

80

PARANAPANEMA

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2010

3

PARANAPANEMA E O PACTO GLOBAL

Promover a igualdade entre os sexos
e a autonomia das mulheres
Violência contra a mulher, assédio moral e sexual, diferenças salariais,
diferenças no acesso à saúde e educação, são algumas atitudes
discriminatórias às quais as mulheres estão expostas.

Ações na Paranapanema
Grupo de voluntariado capacita pessoal em gestão de negócios, para que possam gerar sua própria renda,
favorecendo a sua autonomia.
Na Paranapanema não existe diferenciação entre salários de mulheres e de homens, no mesmo cargo.

4

Reduzir a mortalidade infantil
Todos os anos, 11 milhões de bebês morrem de causas diversas.

Ações na Paranapanema
Programas preventivos de saúde são desenvolvidos nas comunidades, com atendimento, acompanhamento,
orientação, assistência pré-natal às mães e futuras mães, orientação ao planejamento familiar e apoio de
puericultura (atendimento pediátrico).

5

Melhorar a saúde materna
Nos países pobres e em desenvolvimento,
a cada 48 partos uma mãe morre.

Ações na Paranapanema
Programas de saúde nas comunidades do entorno da metalurgia na Bahia privilegiam a saúde da mulher, com
atendimento, acompanhamento, orientação e assistência pré-natal.
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PARANAPANEMA E O PACTO GLOBAL

Combater HIV/Aids,
a malária e outras doenças
Em grandes regiões do mundo, epidemias mortais vêm destruindo
gerações e acabando com qualquer possibilidade de desenvolvimento.

Ações na Paranapanema
Programas de saúde nas comunidades promovem palestras e campanhas sobre as Doenças Sexualmente
Transmissíveis e diversas doenças endêmicas, visando sua prevenção.
Promoção de campanhas de vacinação contra a Gripe e Rubéola além campanhas de esclarecimento sobre a
Dengue.
Anualmente, nas Semanas Internas de Prevenção de Acidentes – SIPAT, são realizadas palestras sobre DST, com
ênfase na prevenção da AIDS.

7

Garantir a
Sustentabilidade Ambiental
A água e o saneamento são dois fatores ambientais chaves para a qualidade da
vida humana. Todos juntos pelo Desenvolvimento. A união de diversos setores
(público, privado e a sociedade civil) é fundamental para atingir as metas.

Ações na Paranapanema
Projetos voltados para a conservação de recursos naturais, como o reaproveitamento das águas usadas no
processo industrial e uso de fontes alternativas de energia foram implementados nas unidades.
Desenvolvimento de programas de coleta seletiva e reciclagem nas unidades da Empresa.
Programa de Agentes Ambientais prepara pessoal da comunidade para atuar como liderança comunitárias e
interlocutores da Empresa para ações ambientais no entorno.
Certificações na ISO 14000.
Certificação ROHS (Restriction of Hazard Substances) da fábrica de Capuava.
Gestão integrada de resíduos fabris, com enfoque em reaproveitamento e reciclagem.
Plantio de árvores para aumentar área verde da unidade ou recuperar áreas degradadas.

8

Estabelecer uma Parceria
Mundial para o Desenvolvimento
Favorecendo a reﬂexão da importância da cooperação internacional.

Ações na Paranapanema
Sem registro de ação específica neste requisito.
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5.1. Matriz de Indicadores
Indicadores
desempenho

Econômicos

Pessoas

Descrição

Pag

Indicadores Financeiros Consolidados

42

Receita Líquida Consolidada por Mercado

42

Receita Líquida por Mercado

43

Volume de Vendas Consolidado por Segmento

43

Lucro Bruto

44

EBITDA Ajustado

44

Lucro Líquido

45

Distribuição do Valor Adicionado

45

Investimentos 2010

46

Investimentos para o período de 2011 - 2013

46

Balanço social anual – IBASE

87-90

Empregados por Tipo

48

Empregados diretos por unidade

48

Mulheres

48

Quadro de Pessoal

49

Portadores Necessidades Especiais

49

Pessoal com mais de 45 anos

49

Plano de apoio à educação – PAE/PAED

51

Treinamento – horas totais, percentual do quadro ativo e por
empregado treinado

52

Treinamento – valor total investido e por empregado
treinado

52
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Clientes
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Cadastro de fornecedores

55

Satisfação dos clientes

57

PAC educação - Alunos no Programa “Novos Caminhos”

62

PAC educação - Fornecimento de uniformes escolares

62

PAC educação - Pessoal envolvido no projeto “Novos
Caminhos” e oficinas

62

PAC geração de renda - Contratação de portadores de
deficiências

63

PAC geração de renda – Pessoal capacitado no projeto “Tô
Dentro”

63

PAC Saúde – Atendimentos odontológicos na comunidade

64

PAC Geral – Distribuição diária de sopa nas comunidades

64

PAC Geral – Doação de outros uniformes

64

Investimento em melhoria ambiental

66

Investimentos realizados, previstos e projetos nas unidades
Utinga/Capuava/Serra

67-68

Investimentos realizados, previstos e projetos na unidade
Dias D’Ávila

69-70

Investimentos realizados, previstos e projetos na Cibrafértil

71

Reaproveitamento / recuperação de áreas

72

Uso de recursos – energia e água

72

Consumo anual de combustíveis fósseis

73

Quantidade de resíduos sólidos gerados e reciclados

73

Emissões específicas de enxofre em Dias D’Ávila

73

Concentração de SO2 nas estações de qualidade do ar

73

Reaproveitamento de escória em Dias D’Ávila

73

Recuperação cobre via eletrolítica

73

Geração de resíduos em Dias D’Ávila

74

Ações no Pacto Global

78

Ações nas metas do milênio

80-82

Sociais

Ambientais

Pacto Global
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5.2. Balanço Social Anual 2010
1 - Base de Cálculo

2010 Valor (Mil reais)

2009 Valor (Mil reais)

3.192.020

2.511.913

Resultado operacional
(RO)

30.980

-89.360

Folha de pagamento
bruta (FPB)

127.194

160.684

Receita líquida (RL)

2 - Indicadores
Sociais Internos

Valor (mil)

% sobre FPB

% sobre RL

Valor (mil)

% sobre FPB

% sobre RL

Alimentação

7.178

5,64%

0,22%

5.963

3,71%

0,24%

Encargos sociais
compulsórios

45.564

35,82%

1,43%

44.126

27,46%

1,76%

Previdência privada

2.618

2,06%

0,08%

2.464

1,53%

0,10%

Saúde

14.680

11,54%

0,46%

11.146

6,94%

0,44%

Segurança e saúde no
trabalho

2.932

2,31%

0,09%

2.409

1,50%

0,10%

327

0,26%

0,01%

297

0,18%

0,01%

-

0%

0%

0

0%

0%

Capacitação/
desenvolvimento
profissional

535

0,42%

0,02%

525

0,33%

0,02%

Creches ou auxíliocreche

79

0,06%

0%

56

0,03%

0%

Participação nos
lucros ou resultados

12.328

9,69%

0,39%

9.864

6,14%

0,39%

Outros

12.196

9,59%

0,38%

11.245

7%

0,45%

Total - Indicadores
sociais internos

98.437

77,39%

3,08%

88.095

54,82%

3,51%

Valor (mil)

% sobre RO

% sobre RL

Valor (mil)

% sobre RO

% sobre RL

Educação

0

0%

0%

0

0%

0%

Cultura

0

0%

0%

0

0%

0%

Saúde e saneamento

0

0%

0%

0

0%

0%

Educação
Cultura

3 - Indicadores
Sociais Externos
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Esporte

0

0%

0%

0

0%

0%

Combate à fome e
segurança alimentar

0

0%

0%

0

0%

0%

Outros

0

0%

0%

0

0%

0%

Total contribuições
para a sociedade

0

0%

0%

0

0%

0%

Tributos (excluídos
encargos sociais)

970.051

762,65%

30,39%

433329

-484,93%

17,25%

Total - Indicadores
sociais externos

970.051

762,65%

30,39%

433329

-484,93%

17,25%

Valor (mil)

% sobre RO

% sobre RL

Valor (mil)

% sobre RO

% sobre RL

15.598

50,35%

0,49%

11.611

-18,60%

0,46%

Investimentos em
programas e/ou
projetos externos

0

0%

0%

0

0%

0%

Total dos
investimentos em
meio ambiente

15.598

50,35%

0,49%

11.611

-18,60%

0,46%

4 - Indicadores
Ambientais
Investimentos
relacionados com a
produção/ operação
da empresa

Quanto ao
estabelecimento de
“metas anuais” para
minimizar resíduos, o
consumo em geral na
produção/ operação e
aumentar a eficácia na
utilização de recursos
naturais, a empresa

( ) não possui metas
( ) cumpre 0 a 50%
(X) cumpre de 51 a 75%
( ) cumpre de 76 a 100%

( ) não possui metas
(X) cumpre de 51 a 75%
( ) cumpre 0 a 50%
( ) cumpre de 76 a 100%

5 - Indicadores do
Corpo Funcional

2010

2009

Nº de empregados(as)
ao final do período (*)

2.231

2.210

391

181

1.390

1.076

Nº de estagiários(as)

66

60

Nº de empregados(as)
acima de 45 anos

691

634

Nº de admissões
durante o período
Nº de empregados(as)
terceirizados(as)
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Nº de mulheres que
193
trabalham na empresa
% de cargos de
chefia ocupados por
mulheres

186

0,13%

0,18%

Nº de negros(as) que
308
trabalham na empresa
% de cargos de
chefia ocupados por
negros(as)

291

4,38%

4,43%

Nº de pessoas com
deficiência ou
81
necessidades especiais

100

6 - Informações
relevantes quanto
ao exercício
da cidadania
empresarial

2010

Metas 2011

Relação entre a
maior e a menor
remuneração na
empresa

49,54

Não definido

121

Não definido

Número total de
acidentes de trabalho
Os projetos sociais
e ambientais
desenvolvidos pela
empresa foram
definidos por:

( ) direção

(x) direção e
gerências

( ) todos(as)
empregados(as)

( ) direção

(x) direção e
gerências

( ) todos(as)
empregados(as)

Os padrões de
segurança e
salubridade no
ambiente de trabalho
foram definidos por:

( ) direção e
gerências

( ) todos(as)
empregados(as)

(x) todos(as)
+Cipa

( ) direção e
gerências

( ) todos(as)
empregados(as)

(x) todos(as) +
Cipa

Quanto à liberdade
sindical, ao direito de
negociação coletiva
e à representação
interna dos(as)
trabalhadores(as), a
empresa:

( ) não se
envolve

( ) segue as
normas da
OIT

(x) incentiva e
segue a OIT

( ) não se
envolverá

( ) seguirá as
normas da
OIT

(x) incentivará
e seguirá a
OIT

A previdência privada
contempla:

( ) direção

( ) direção e
gerências

(x) todos(as)
empregados(as)

( ) direção

( ) direção e
gerências

(x) todos(as)
empregados(as)

A participação dos
lucros ou resultados
contempla:

( ) direção

( ) direção e
gerências

(x) todos(as)
empregados(as)

( ) direção

( ) direção e
gerências

( x) todos(as)
empregados(as)

( ) não são
considerados

(x) são
sugeridos

( ) são exigidos

( ) não serão
considerados

(x) serão
sugeridos

( ) serão
exigidos

Na seleção dos
fornecedores, os
mesmos padrões
éticos e de
responsabilidade
social e ambiental
adotados pela
empresa:
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Quanto à participação
de empregados(as)
em programas de
trabalho voluntário, a
empresa:

( ) não se
envolve

( ) apóia

(x) organiza e
incentiva

( ) não se
envolverá

( ) apoiará

(x) organiza e
incentivará

Número total de
reclamações e críticas
de consumidores(as):

na empresa
65

no Procon
0

na Justiça 0

na empresa 86

no Procon
0

na Justiça
0

% de reclamações e
críticas atendidas ou
solucionadas:

na empresa
100%

no Procon
0%

na Justiça 0%

na empresa
100%

no Procon
0%

na Justiça
0%

Valor adicionado total
a distribuir (em mil R$):

Distribuição do Valor
Adicionado (DVA):

Em 2010:

R$1.405.179

Em 2009:

R$13.76,149

1,0% governo
12,0% colaboradores(as)
0,0 % acionistas
73,0 % terceiros
14,0% retido

49,0% governo
13,0% colaboradores(as)
3,0 % acionistas
35,0% terceiros
0,0% retido

7 - Outras informações
(*) Foram considerados os empregados ativos em 31/12/2010 da Paranapanema e da Cibrafértil (empresa controlada).
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