Paranapanema lança novo portal
Novo website reflete as mudanças ocorridas na companhia nos últimos meses e
traz informações institucionais para diversos públicos

São Paulo, 20 de maio de 2013 – Depois de alguns meses de trabalho, está no ar o
novo portal da Paranapanema, maior produtora de cobre refinado do País. As
mudanças têm como objetivo melhorar a navegabilidade dos usuários por meio de
uma interface mais intuitiva. Além da inclusão de novas informações, também foram
promovidas mudanças no layout e na disposição do conteúdo.
O lançamento do novo portal reflete o momento atual da companhia, com a criação do
projeto Nova Paranapanema, baseado nas reestruturações promovidas nos últimos
anos e no Realinhamento Estratégico desenvolvido para orientação dos negócios e
aperfeiçoamento da relação com todos os stakeholders (investidores, clientes,
fornecedores, instituições financeiras, colaboradores e governo).
“Um dos valores mais importantes para a Nova Paranapanema é a transparência. Por
esse motivo, optamos por levar para o portal todas as informações relevantes sobre a
empresa, que evidenciem as transformações promovidas nos últimos anos para o
fortalecimento da marca Paranapanema”, explica o presidente interino da empresa,
Edson Monteiro.
No novo portal a Paranapanema passa a tratar o portfólio de produtos em “Famílias”
(Cátodos, Vergalhões, Fios e Trefilados, Laminados, Tubos Industriais, Barras, Conexões
e Coprodutos), seguindo os padrões de mercado. Em breve, o catálogo de produtos da
Paranapanema também estará disponibilizado neste website.

Sobre a Paranapanema
Com receita líquida consolidada de R$ 1.271,4 milhões no Primeiro Trimestre de 2013,
a Paranapanema atua no segmento de cobre no Brasil, sendo o maior produtor não
integrado de cobre refinado e líder de vendas com participação de 94% do volume
produzido no mercado doméstico na forma de catodo, vergalhão e fios de cobre e 42%
do volume de vendas domésticas de cobre eletrolítico. A empresa também é um dos
maiores produtores de cobre no Brasil, tais como laminados, barras, tubos, conexões e
ligas de cobre. A Paranapanema possui quatro plantas industriais, sendo uma planta
produtora de cobre refinado, localizada no município de Dias D'Ávila (BA) e três
plantas de produtos de cobre e suas ligas, duas localizadas no município de Santo
André (SP) e uma no município de Serra (ES), além de um centro de distribuição
localizado em Itatiaia (RJ).
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