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1.1. Mensagem da Diretoria

O ano de 2008 representou para a Paranapanema a concretização das principais mudanças pelas quais vinha 
passando. 

Em agosto houve uma mudança na direção do Grupo, com a eleição, pelo Conselho de Administração, do Sr. 
Luiz Antonio Ferraz para a Presidência, o que levou à consolidação das modificações na estrutura organizacional 
da Paranapanema, com a criação da Gerência Corporativa Financeira e da Gerência Corporativa de Recursos 
Humanos, além de realocação das áreas de Suprimentos, dotando a Paranapanema de uma estrutura mais 
adequada às transformações fundamentais para seu desenvolvimento e enfrentamento das turbulências que 
iriam caracterizar o final do ano.

O exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008 foi pontuado por relevantes desafios, tendo diversos 
objetivos sido atingidos ao longo do ano, representando um importante marco para a PARANAPANEMA 
- Holding não-operacional, suas controladas, seus administradores e seus acionistas e demais partes 
interessadas.

Como principal objetivo alcançado tivemos a finalização do processo de equacionamento da dívida em 13 de 
novembro de 2008, caracterizando a conclusão do Acordo de Reestruturação Financeira da Paranapanema 
S.A. e Outras Avenças com os signatários do “Acordo” (credores acionistas) que havia sido iniciado em 18 de 
dezembro de 2006. 

A venda da Taboca contribuiu significativamente para aumentar as disponibilidades da Companhia, possibilitando, 
inclusive, o resgate antecipado de 50% das debêntures da 2ª Série da 6ª Emissão ainda em circulação, gerando 
a conversão obrigatória das debêntures conversíveis remanescentes em ações ordinárias de emissão da 
Companhia, em cumprimento dos termos da Escritura da 6ª Emissão. 

Estes eventos, em seu conjunto, viabilizaram uma mudança significativa nos fundamentos da Companhia, 
revertendo sua situação patrimonial e financeira. Com estas operações, a Paranapanema apresentou caixa 
líquido de R$17,7 milhões no final de 2008, já deduzida a dívida total, mostrando uma confortável situação 
financeira após a reestruturação, com o patrimônio líquido atingindo R$1,2 bilhão e um capital social de R$2,1 
bilhões no final do exercício.Para 2009, além do compromisso de migrar do Nível 1 para o Novo Mercado, o 
mais alto nível de Governança Corporativa da Bovespa até 30 de setembro de 2009, com o equacionamento 
da dívida não-operacional, a Paranapanema passou a ter uma estrutura de capital adequada e deu início a uma 
nova fase na sua gestão, visando também ao enfrentamento da atual crise global, envolvendo ações voltadas 
para o planejamento estratégico corporativo, crescimento orgânico e/ou por meio de parcerias e alianças 
estratégicas, diminuição da volatilidade das commodities e do câmbio no resultado da Companhia e adoção de 
outras medidas que visam a maximizar o valor para os acionistas, como análise de reestruturação societária 
e tributária.

Importante frisar a participação dos empregados das Empresas e demais parceiros na concretização desses 
resultados e a certeza de que somente com o envolvimento e comprometimento de todos poderemos 
garantir o crescimento e a perenidade da Paranapanema e suas controladas.

A Administração
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1.2. Compromisso da Paranapanema 
      com a Sustentabilidade

O conceito da sustentabilidade está ligado ao desenvolvimento 
sustentável nas suas atividades produtivas, onde se procura respeitar 
e equilibrar os aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da 
sociedade.

Propõe-se a ser um meio de configurar a atividade humana, de tal 
modo que a sociedade, os seus membros e as suas economias possam 
preencher as suas necessidades e expressar o seu maior potencial 
no presente, e ao mesmo tempo preservar a biodiversidade e os 
ecossistemas naturais, planejando e agindo de forma a garantir sua 
manutenção no futuro. Todos os problemas que afetam o meio 
ambiente e a qualidade de vida das pessoas estão interligados, assim 
como suas causas, e as soluções que cada um pode adotar para mudar 
essa situação.

O resultado empresarial hoje em dia não pode estar dissociado da 
variável que ocupa cada vez mais espaço na gestão: a Sustentabilidade. 
Por isso, a organização que deseja agregar valor e ter sucesso deve 
pensar, no longo prazo, na busca do retorno financeiro aliado aos 
aspectos sociais e ambientais inerentes ao seu negócio. Quem se porta 
de modo a respeitar orientação para sustentabilidade empresarial vai 
ter a confiança de seus parceiros, clientes, acionistas, colaboradores, 
vizinhos e da sociedade em geral. O comportamento ético faz com 
que as relações fiquem mais duradouras e confiáveis. 

É assim, seguindo um código de ética empresarial de forma a perenizar 
os negócios, que a Paranapanema vem consolidando seu nome 
no mercado e alcançando patamares cada vez mais altos nas suas 
relações.

Este Relatório de Sustentabilidade integra a filosofia de gestão definida 
para as empresas da Paranapanema e representa o compromisso que 
temos com todos os nossos stakeholders (partes interessadas) com os 
quais interagimos.

Dentro da prática da gestão integrada adotada nas empresas da Paranapanema, reafirmamos a premissa 
de ampliar continua e sistematicamente a abrangência do programa de responsabilidade social, 
integrando ações com os mais diversos públicos. Com isso, reforçamos a orientação de uma gestão 
voltada para a internalização crescente da cultura de sustentabilidade, baseada na atenção com as 
dimensões econômicas, sociais e ambientais.

A elaboração deste Relatório de Sustentabilidade visa a prestar contas do desempenho da gestão 
empresarial da Paranapanema às partes interessadas dentro das características de sustentabilidade. É 
a concretização do desafio de tornar esse Relatório de Sustentabilidade um instrumento de gestão, 
um documento de diálogo com o mercado e com todos públicos que interagem com as empresas da 
Paranapanema. 

A Paranapanema quer enfatizar o seu compromisso de manutenção das ações apresentadas e o 
aperfeiçoamento do seu modelo de gestão na busca da sustentabilidade.

Modernas estradas de ferro com 
trens de alta velocidade possuem 

um sistema de cobre intensivo 
que emprega 10 toneladas de 

cobre por quilômetros de trilhos.

Entre 1950 a 1960, alguns 
países adotam a “revolução 
verde” que se sustentava no 
uso de sementes melhoradas, 
irrigação e fertilizantes para 
aumentar a produtividade 

agrícola.
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1.3. Estratégia e Estrutura do    
    Relatório de Sustentabilidade 

A Paranapanema faz seu segundo Relatório de 
Sustentabilidade, ainda baseado nas  Diretrizes da Global 
Reporting Initiative para a elaboração de relatórios desta 
natureza, adotando-as parcialmente. 

Este relatório reflete o equilíbrio entre aspectos positivos 
e negativos do desempenho das empresas da Paranapanema, 
permitindo criar condições de comparabilidade dos indicadores ao 
longo do tempo, sendo pautado na exatidão nas informações prestadas, 
clareza na disposição e apresentação das informações, permitindo sua 
avaliação, além de periodicidade na publicação.

A opção pela adoção parcial das Diretrizes em termos dos princípios de 
materialidade, com indicadores de desempenho relevantes em relação aos 
stakeholders e de abrangência dos temas de sustentabilidade abordados 
no relatório.

A Global Reporting Initiative (GRI) é um processo internacional de 
longo prazo, com participação ativa de múltiplas partes interessadas, 
cuja missão é desenvolver e divulgar as Diretrizes para Relatórios de 
Sustentabilidade (Diretrizes), de aplicabilidade global. 

As Diretrizes são utilizadas de maneira voluntária pelas organizações 
para elaborar relatórios sobre as dimensões econômica, ambiental e social de suas atividades, produtos 
e serviços, ajudando a compreender suas contribuições para o desenvolvimento sustentável.  Elas 
também facilitam a  compatibilidade dos relatórios, levando em conta os aspectos práticos da divulgação 
de informações, ajudam a estabelecer padrões de referência (benchmarking) e a avaliar o desempenho 
de sustentabilidade relativo a códigos de conduta, padrões de desempenho e iniciativas voluntárias e 
servem como um instrumento facilitador da participação das partes interessadas. 

As Diretrizes organizam o conceito de relatório de sustentabilidade em termos de desempenho 
econômico, ambiental e social (conhecido como triple bottom line, ou resultado triplo).  

Estabelecem princípios essenciais para a elaboração de relatórios equilibrados e abrangentes sobre 
o desempenho econômico, ambiental e social de uma organização, que vão garantir que os relatórios 
apresentem uma visão abrangente, descrevendo a sua contribuição ao desenvolvimento sustentável e 
permitindo comparações ao longo do tempo, tratando com credibilidade os assuntos importantes para 
as partes interessadas. São agrupados em quatro categorias:

1. ESTRUTURA DO RELATÓRIO (transparência, inclusão e verificabilidade);

2. DECISÕES SOBRE A INCLUSÃO (abrangência, relevância, contexto de sustentabilidade);

3. GARANTIAS DE QUALIDADE E DE CONFIABILIDADE (exatidão, neutralidade, 
comparabilidade);

4. DECISÕES SOBRE ACESSO  (clareza e periodicidade).
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Os princípios de TRANSPARÊNCIA e de INCLUSÃO são os pontos de partida para a elaboração de relatórios 
e devem estar presentes em todas as decisões do processo.

Os princípios de CONTEXTO DE SUSTENTABILIDADE, de ABRANGÊNCIA e de RELEVÂNCIA são 
essenciais na determinação do que deve ser incluído no relatório, e toda informação do relatório deve ser 
relevante para a tomada de decisão das partes interessadas.

A qualidade e confiabilidade do conteúdo dos relatórios são norteadas pelos princípios de NEUTRALIDADE, 
COMPARABILIDADE e EXATIDÃO. Os dados devem ser comparáveis ao longo do tempo, com informações 
exatas e confiáveis para que seus usuários possam usá-las em seus processos decisórios. O conteúdo deve 
ser apresentado de modo equilibrado e imparcial.

Os princípios de CLAREZA e de PERIODICIDADE definem o acesso e a disponibilidade para que as partes 
interessadas tenham informações compreensíveis em prazos que permitam o seu uso.

Finalmente, o princípio de VERIFICABILIDADE se refere à capacidade de mostrar que as informações e os 
processos usados na elaboração do relatório satisfazem critérios rigorosos de qualidade, confiabilidade e 
outras expectativas similares.

É a partir dessas bases, que constam nas orientações do documento do GRI, que a Paranapanema elabora este 
Relatório de Sustentabilidade, estando consciente que ainda o vem adotando parcialmente.

Diálogo com as Partes Interessadas

O relatório foi feito apresentando o modelo de gestão, os canais 
de comunicação, os instrumentos de avaliação e os programas das 
empresas.  Consideramos aqui as estratégias de cada empresa subsidiária 
da Paranapanema em relação às suas partes interessadas, entendendo 
estarem em diferentes patamares no caminho da sustentabilidade.

A Paranapanema realiza suas atividades produtivas e comerciais atendendo 
às necessidades dos Acionistas, Clientes, Colaboradores, Terceiros, 
Fornecedores, Governo e Sociedade e privilegiando Comunidades 
circunvizinhas às suas fábricas. O diálogo com suas partes interessadas (stakeholders)  ocorre através de 
mecanismos específicos, observando-se as características de cada empresa:

• reuniões mensais ordinárias e, sempre que necessário, reuniões extraordinárias, do Conselho de Administração 
da Paranapanema, onde é feita a prestação de contas aos acionistas e definidos os rumos gerais do negócio.

• encontros com clientes, feitos por representantes das áreas de vendas, produção, engenharia e serviços, onde 
necessidades são identificadas e atendidas e estabelecida a rotina para manter o fluxo regular de informações. 
Também ocorrem visitas periódicas de assistência técnica e ações de atendimento a reclamações dos clientes. 
Caraíba e Eluma fazem pesquisas de satisfação e atendimento junto aos clientes. 

• através da linha hierárquica, apoiada pelos diversos instrumentos de comunicação interna (intranet, campanhas 
de informação e/ou sensibilização, quadros de avisos, apresentação de resultados, informativos periódicos, 
realização de eventos, reuniões com a Diretoria etc.), os colaboradores são informados sobre as orientações 
estratégicas e os procedimentos de rotina das empresas e mobilizados para participar das decisões e ações 
internas. Na Caraíba realiza-se sondagem do clima organizacional e de opinião sobre os serviços de diversas 
áreas, buscando identificar pontos fortes a manter e oportunidades de melhoria. A Cibrafértil implantará a 
pesquisa de clima em 2009.

• todas as empresas da Paranapanema envolvem suas parceiras terceirizadas nos programas de qualidade, de 
segurança e de aperfeiçoamento técnico e os seus colaboradores que atuam de modo mais constante na área 
industrial participam de eventos, treinamentos, comunicação e campanhas de sensibilização destinados aos 
colaboradores próprios.
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• as empresas promovem encontros com fornecedores e auditagens 
que propiciam constante troca de informação e criam oportunidades 
para melhoria das relações entre as empresas. Destacam-se visitas a 
fornecedores críticos, assim como o atendimento de clientes em visitas 
às empresas.

• a prática do diálogo, franco, aberto e frequente, marca as relações com 
a representação dos trabalhadores (sindicatos de classe) em termos 
de acordos específicos que afetem os colaboradores. As negociações 
coletivas são comumente realizadas com intermediação do sindicato 
patronal.

• as relações com a sociedade ocorrem através da participação em 
associações, fundações, universidades, conselhos, órgãos representativos 
do setor e em diversas organizações civis,   onde são obtidas as expectativas 
quanto ao papel da Paranapanema na sociedade e prestadas informações 
sobre as ações que possam interessar à coletividade. 

• para as comunidades vizinhas, há parcerias com Prefeituras vizinhas e 
representações comunitárias, para trabalhos de apoio ao desenvolvimento 
local, baseadas em levantamentos de expectativas e de necessidades,  
transformadas em programas de ação comunitários.

• o atendimento às comunidades educacionais de todos os níveis, ao 
receber visitas de entidades educacionais e de outras empresas, discorrendo sobre sua forma de atuação e 
abrindo a empresa a todos estes visitantes.

• o reforço ao relacionamento com as famílias dá-se através dos colaboradores e com eventos que envolvem 
a participação dos familiares em confraternizações (Natal), campanhas, concursos, distribuição de presentes e 
visitas às fábricas.

• A Paranapanema mantém um canal aberto com o mercado, atendendo a todas as partes interessadas, via 
o site de  relações com investidores (www.paranapanema.com.br/ri), por meio do “Fale com o RI”; além de 
realizar reuniões periódicas com acionistas e investidores, incluindo visita às plantas e por meio também de 
apresentações coletivas ao mercado de capitais, no formato de reuniões APIMEC – Associação dos Profissionais 
de Investimentos e Mercado de Capitais.

• Serviços de atendimento por telefone como SAC ou via web como o “Fale Conosco” ou “Trabalhe Conosco“ 
são oferecidos ao público pelo site institucional www.paranapanema.com.br. 

Arqueólogos descobriram um 
sistema de condução de água nas 
pirâmides do Egito. Os dutos eram 
de cobre e estavam em perfeitas 
condições de uso, mesmo após 

5.000 anos.
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2.1. A Paranapanema

A Paranapanema S.A. é um dos maiores conglomerados de empresas de classe internacional na 
área de metais não-ferrosos. Atualmente, a Paranapanema atua com a Divisão Cobre (Caraíba e 
Eluma) e a Divisão Fertilizantes (Cibrafértil). A utilização de seus produtos de cobre eletrolítico, 
vergalhões, fios trefilados e semi-elaborados de cobre e suas ligas, além de fertilizantes, está 
em toda parte: telecomunicações, computadores, carros, construção civil, agricultura, foguetes, 
entre outros. 

A Paranapanema já atuou no mercado de construção civil pesada, quando iniciou suas 
atividades em 1961, tendo começado a diversificar, atuando no setor de mineração a partir de 
1965. Atividade essa que ganhou força com a descoberta de uma jazida de estanho em 1971, 
resultando na constituição da Taboca e na metalurgia de estanho através da Mamoré. Com a 
confirmação das reservas de cassiterita na Mina de Pitinga, no Amazonas, em 1982,  passa a 
atuar de forma mais intensa na área de mineração. 

Em 1994, a Paranapanema constituiu a Cibrafértil, na Bahia, passando a atuar no segmento de 
fertilizantes a partir de fevereiro de 1995.

Em fevereiro de 1996, a Paranapanema tomou a forma que conhecemos hoje, concentrando 
suas atividades e investimentos no segmento de metais não-ferrosos e encerrando as atividades 
de construção civil, sendo constituída pelas Caraíba Metais, Cibrafértil, Eluma, Mamoré e 
Paraibuna de Metais.

A Paranapanema, com esta configuração, nasceu com a concepção de tornar-se um conglomerado 
de empresas voltadas para a produção de metais não-ferrosos, dos quais o Brasil é carente. 
Quando da sua constituição, controlada por um pool de fundos de pensão liderados pela 
Caixa de Previdência dos Colaboradores do Banco do Brasil – PREVI, a Administração focou 
os negócios nas áreas de cobre, estanho e zinco, racionalizando o número de empresas então 
existentes (73). As atividades ligadas ao zinco (exploradas pela Paraibuna de Metais) e ao 
estanho (Mineração Taboca e Mamoré  Mineração e Metalurgia) já não mais pertencem a 
Paranapanema, tendo a primeira sido alienada integralmente em 2002 e a última vendida em 
novembro 2008.   

Sua atual composição acionária é a seguinte:

ACIONISTA % TOTAL 

CAIXA PREV. DOS COLABORADORES DO BANCO DO BRASIL – PREVI 24,37 

BNDES PART. SA   BNDESPAR 17,52 

FUND. PETROBRAS SEGURIDADE SOCIAL – PETROS 12,01 

FUND. SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL – SISTEL 5,68 

OUTROS 40,42 

TOTAL 100,00 
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Com o redimensionamento operacional, a Paranapanema assumiu o papel de holding sem 
atividades operacionais, concentrando todas as operações em suas Controladas.  A sede fica 
na Eluma, unidade de Utinga, em Santo André, no estado de São Paulo.

A Paranapanema está organizado da seguinte forma:

A Paranapanema é constituída basicamente por 3 divisões 
operacionais por segmento de atuação: Cibrafértil 
(fertilizantes), Caraíba (cobre e subprodutos) e Eluma 
(laminados, barras, arames, tubos e conexões de cobre e suas 
ligas), com presença marcante em seus respectivos mercados 
de atuação e com plena utilização de suas capacidades, 
produtivas, com parques industriais modernizados, utilizando 
tecnologia das mais avançadas e com maior agregação de 
receitas, com venda de produtos de maior valor e migração 
para mercados que proporcionem margens mais elevadas.

Tem a maior produtora de cobre refinado no Brasil e líder 
de vendas, com participação de 36% em termos de volume 
de vendas no mercado doméstico. 

Possui ainda, uma das  maiores produtoras de semi-
elaborados de cobre no Brasil (laminados, barras, arames, 
tubos, conexões e ligas de cobre), com participação de 34% 
em volume de vendas no mercado doméstico. 

No exercício de 2008 teve faturamento bruto superior a R$ 
4,2 bilhões e exportações equivalentes a R$ 2,0 bilhões. A 
receita líquida foi de R$ 3,4 bilhões. 

A Paranapanema opera 5 plantas industriais, sendo 1 planta 
da Caraíba Metais (Bahia), 3 plantas da Eluma (2 em São Paulo 
e 1 no Espírito Santo) e 1 planta da Cibrafértil (Bahia).

Descoberta em 1949, a fosfaria 
do litoral de Pernambuco é um 

dos maiores depósitos de fosfato 
sedimentar da América do Sul.

A maior hidrelétrica do mundo, 
Três Gargantas, na China, possui 

dois geradores fabricados no Brasil 
que contêm, aproximadamente, 25 

toneladas de cobre cada um.



14

2.2. Empresas Controladas

A atuação do Grupo dá-se através das suas controladas, empresas localizadas em diferentes 
partes A atuação  da Paranapanema dá-se através das suas controladas, empresas localizadas 
em diferentes partes do Brasil.

DIVISÃO COBRE

Caraíba Metais

A Caraíba Metais é uma 
metalurgia de Cobre e está 
sediada em Dias d´Ávila, no 
Pólo Industrial de Camaçari, 
região metropolitana de 
Salvador, Bahia. Nascida 
em 1979, em seu início era 
integrada com a Mineração 
Caraíba, sendo que hoje são 
empresas distintas. 

No Brasil, só a Caraíba Metais 
produz cobre eletrolítico, com 
qualidade internacionalmente 
reconhecida, registrado na 
Bolsa de Metais de Londres 
(LME) e certificação de 
qualidade pela ISO 9001:2000.  

O cobre é produzido a partir de concentrados que vêm principalmente do Chile e desembarcam no 
Porto de Aratú, a 30 quilômetros da fábrica, e é comercializado no mercado interno e para diferentes 
países, sendo que os principais mercados estão na América do Norte e na Europa.  

O concentrado de cobre que chega à Caraíba passa pelos processos de fundição, conversão e refino 
eletrolítico para a produção de cátodos de cobre, já com 99,99% de pureza, um de seus produtos. 

Na planta metalúrgica, a mistura  de concentrados vai para o forno flash, onde em contato com ar 
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quente, enriquecido com oxigênio, passa ao estado líquido, com a 
eliminação de boa parte das impurezas através da escória e nos 
gases ricos em enxofre, gerando o matte, contendo 64% de cobre. 
O matte é transferido em panelas para os fornos conversores, 
onde são eliminados o ferro e quase todo o enxofre. Temos então 
o blister, com 98,5% de cobre.

O blister passa aos fornos de refino a fogo, onde elimina-se o que 
ainda resta de enxofre e o teor de pureza do cobre alcança 99,6%. 
O resultado é o cobre anódico, que vai para a roda de moldagem, 
última etapa da fundição, de onde saem placas de anodo. Como 
essas placas ainda contêm metais preciosos, como ouro, prata, 
platinóides e outros menos nobres, como chumbo, níquel, telúrio 
e selênio elas vão para o processo de refino eletrolítico e, após 
um período de 10 dias, o grau de pureza atinge 99,99%. 

Após o processo, no fundo das cubas de eletrólise resta a lama 
anódica, que é filtrada, embalada e enviada para o exterior para 
recuperação dos metais preciosos, principalmente ouro e prata. 
O cátodo obtido é o produto final destinado à venda ou a 
transformação em  produto ainda mais elaborado, o vergalhão 
de cobre de 8 mm de diâmetro. Uma parte da produção deste 
vergalhão é transformada em fios trefilados com diâmetros entre 
1,45mm e 2,58mm.

A Escória é granulada e largamente utilizada no jateamento de 
superfícies metálicas e indústrias de cimento. Os gases serão 
resfriados para obtenção do ácido sulfúrico e oleum, produtos 
que a Caraíba fornece a indústrias químicas, petroquímicas e de 
fertilizantes, por dutovia ou carretas.  São produzidos, anualmente, 
mais de 500 mil toneladas de ácido sulfúrico e 40 mil toneladas 
de oleum. 

A Caraíba possui uma capacidade de produção de 225 mil toneladas 
anuais de cobre eletrolítico e pode transformar 223 mil toneladas 
em vergalhão ou fio. Até 2010 sua capacidade produtiva aumentará 
para cerca de 280 mil toneladas/ano, através de investimentos em 
sua expansão e melhorias operacionais. 

Aproximadamente 50% da produção é comercializada no mercado interno. A outra metade é exportada 
para países em todos os continentes, sendo a América do Norte, Europa e o Mercosul os principais 
mercados no exterior. 

Todo o processo de produção da Caraíba é controlado e constantemente aprimorado em modernos 
laboratórios de análises químicas e físicas, que apóiam o contínuo desenvolvimento dos processos 
metalúrgicos, na busca incessante da melhoria da produtividade. São esses laboratórios que garantem 
uma produção mais limpa, alinhada com a gestão ambiental, com qualidade da matéria-prima, dos 
insumos e dos produtos decorrentes do processo industrial.

É a única produtora integrada e líder de vendas de cobre refinado no Brasil na forma de cátodo, 
vergalhão e fios de cobre, responsável por 36% do volume de vendas domésticas de cobre eletrolítico.  
A Caraíba representou 70% da receita  da Paranapanema em 2008, sendo responsável por 99% 
da produção nacional de cobre refinado.

O cobre exerce um papel 
fundamental em nossa saúde 
no desenvolvimento do cérebro 
e funcionamento apropriado do 

coração e fígado.

O nosso corpo absorve algo em 
torno de 25 a 60% do cobre 

que ingerimos e o excedente é 
expelido através da bile, na urina 

e transpiração.
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Eluma

A ELUMA é uma das maiores produtoras 
brasileiras de semi-elaborados de cobre e 
suas ligas. Está distribuída em três unidades 
industriais: Utinga e Capuava, em Santo André/
SP, e Serra, região metropolitana de Vitória/ES, 
totalizando mais de 500 mil metros quadrados 
de área, onde produz e comercializa produtos 
extrudados (tubos, barras, perfis e arames), 
laminados (bobinas, chapas e tiras) e conexões 
de cobre e bronze; seus produtos atendem 
principalmente aos mercados de refrigeração, 
construção civil, eletroeletrônicos, automotivo, 
mecânica-metalurgia e vestuário.

Fundada em 1943, é a empresa mais antiga da 
Paranapanema. Sempre preocupada com a 
qualidade, a ELUMA detém a certificação do seu 
sistema de gestão de qualidade ISO 9001:2000 
para todas as suas unidades. Seus produtos são 
distribuídos para todo o território nacional e 
exportados para mais de 20 países no mundo 
inteiro, principalmente para os Estados Unidos, 
Itália, Israel, Espanha, Turquia, Sudeste Asiático, 
Argentina, Uruguai, Venezuela, Paraguai e 
outros.

Na unidade de Utinga, em Santo André, são 
produzidos os laminados, os arames, as barras 
e perfis de cobre e suas ligas. A partir  destes  
produtos  são  fabricadas  peças  e  componentes  para  as indústrias automotivas, de eletroeletrônica, 
vestuário, ferragens, metais sanitários, estamparias, usinagens, entre outras.

Na unidade de Capuava, também em Santo André, são fabricados os tubos de cobre, utilizados em 
aparelhos de ar condicionado domésticos e industriais, compressores, componentes e dezenas de 
outros sistemas de refrigeração.  Também são produzidos tubos de cobre voltados para o setor da 
construção civil, sendo aplicados nas instalações de gás (GN e GLP), combate a incêndio (Hidrantes e 
Sprinklers), instalações industriais, fabricação de placas solares e principalmente para instalações de água 
quente.  Esta unidade, além da ISO-9001, possui a certificação de produtos NSF-61 (certificada pelo 
NSF International), obrigatória para a comercialização nos Estado Unidos da América e Canadá.  Esta 
certificação garante que os tubos de cobre não contêm elementos nocivos à saúde e principalmente 
são isentos de chumbo.

Já na unidade de Serra, Espírito Santo, são produzidas as conexões de cobre e bronze destinadas a 
sistemas de condução de água quente ou fria, de gases industriais e residenciais e de combate a incêndio. 
Estas conexões são as mais utilizadas no mundo inteiro por serem fáceis de trabalhar e apresentarem 
excepcional resistência e durabilidade, garantindo assim uma longa vida útil. 

A unidade  de Serra, além da ISO-9001, possui a certificação de produtos NSF-61 (certificada pelo 
NSF International), para as conexões de cobre, sendo esta obrigatória para a comercialização nos 
Estados Unidos da América e Canadá.  Com este certificado há garantia que as conexões de cobre 
não contêm elementos nocivos à saúde e principalmente são isentos de chumbo. Seu ciclo produtivo 
inicia-se na fundição, onde os fornos recebem misturas adequadas para cada tipo de produto, sendo o 
cobre a principal matéria-prima, combinada com outros metais, como zinco ou estanho. Da fundição, 
a 1.250 graus centígrados, se obtém um metal líquido e homogêneo que passa por um processo de 
desoxidação, transformando-se em tarugos e placas, formatos específicos para produção de tubos, 
vergalhões e laminados.

Unidade Eluma em Capuava, Santo André-SP 

Unidade Eluma em Vitória -ES



17

Na produção de tubos, os tarugos passam por um processo de corte e em seguida são submetidos ao 
processo de extrusão a quente, gerando então o tubo sem costura.  Após, vai para a trefilação, onde 
sofre uma diminuição de diâmetro e espessura, aumentando seu comprimento. Se for necessário, o 
tubo é recozido para recuperar a plasticidade do material e manter as propriedades mecânicas ideais 
para a finalidade do produto. Para finalizar, os tubos podem ser ainda enrolados em forma de bobinas 
ou cortados em barras e só então o produto está pronto para chegar ao consumidor final.

A fabricação  das barras passa pela extrusão e trefilação, gerando um produto maciço que será 
transformado em perfis diversos, vergalhões redondos, hexagonais e quadrados  Este processo também 
pode gerar arames de dimensões e formas variadas.  Na laminação, a placa fundida passa entre cilindros 
de aço, sofrendo redução em sua espessura original. Este princípio é aplicado em toda linha de laminação, 
levando o material a atingir espessuras variadas, conforme requisitadas pelo mercado.  Para facilitar este 
processo, o material é recozido, restaurando suas propriedades mecânicas.

As conexões podem ser produzidas por fundição ou estampagem. Na fundição as peças brutas em 
bronze são posteriormente usinadas para acabamento definitivo. Já na estampagem, os segmentos de 
tubos são conformados mecanicamente à frio até atingirem o formato final desejado. Todas as conexões 
produzidas pela Eluma são compostas de uma única peça de metal, sem soldas ou descontinuidades em 
sua estrutura. 

Durante todas as etapas dos processos são coletadas algumas amostras para ensaios físicos e químicos,  
em laboratórios, a fim de garantir integralmente a qualidade do produto a ser entregue e em todos 
esses processos, a Eluma recicla 100% dos resíduos metálicos  derivados da sua produção que retornam 
para a Fundição, dando início novamente ao ciclo produtivo.

É a segunda maior produtora brasileira de semi-elaborados de cobre, detendo 34% de participação de 
mercado em volume de vendas de semi-elaborados de cobre. A Eluma representou 22 % da receita 
total da Paranapanema em 2008. 
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DIVISÃO FERTILIZANTES

Cibrafértil

Criada em 1994, está localizada a 50 km de Salvador, no Pólo 
Industrial de Camaçari. A Cibrafértil produz e comercializa 
fertilizantes minerais para aplicação na agricultura, 
contribuindo para o sucesso de produtores do Brasil inteiro, 
mas principalmente das regiões Nordeste e Centro-Oeste, 
ajudando-os a aumentar sua produtividade.

Produz superfosfato simples com micronutrientes e NPK’s, 
que contêm nitrogênio, fósforo e potássio incorporados nos 
grânulos, garantindo alta qualidade, redução nos custos e 
aumento de produtividade no campo. O Superfosfato Simples 
Granulado, Superfosfato Simples Farelado, Amoniados e NPK 
no grão fazem da Cibrafértil uma das poucas empresas brasileiras que atuam exclusivamente na venda 
para os Misturadores. Estes produtos, essenciais para o solo brasileiro, contribuem para a adição de 
nutrientes no solo, e são matérias-primas para outros fertilizantes utilizados nas mais variadas culturas. 
A sua produção começa bem longe dos campos brasileiros.

A rocha fosfática adquirida no mercado internacional é recebida no Porto de Aratú, próximo à Salvador, 
e posteriormente é enviada para armazenagem na Cibrafértil. Para produção de Superfosfato, a rocha 
fosfática é moída e classificada e tem sua alimentação controlada através de uma balança dosadora 
contínua, antes de reagir com o ácido sulfúrico. 

O ácido sulfúrico, recebido da Caraíba, é diluído com água e alimentado no reator de forma contínua, 
através de bombas dosadoras.  No reator, as matérias-primas são misturadas através de agitação, 
provocando a reação e gerando uma polpa que flui continuamente pela saída inferior do reator, caindo 
numa correia transportadora especial, chamada Tapete de Cura, onde a reação tem continuidade. No 
final, a camada de Superfosfato formada é quebrada por um desintegrador e o produto em estado 
pulverizado é conduzido ao Galpão de Cura, onde permanece no mínimo por 4 dias. Durante o processo 
de reação, ocorre a geração de gases que, depois de recuperados em um sistema de lavadores, serão 
reintegrados ao processo. Assim, está pronto o Superfosfato simples. 

Para a produção dos Granulados e NPKs, o processo é feito visando a obter um fertilizante granulado, 
atendendo às exigências legais do Ministério da Agricultura,  permitindo a homogeneidade dos diferentes 
tipos de fertilizante. A alimentação das matérias-primas sólidas é feita em uma moega  com balança 
dosadora contínua, com dosagem das quantidades corretas que seguirão para o granulador, onde são 
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adicionadas as matérias-primas líquidas que, com a adição de água e vapor, promovem a granulação da 
massa contida em seu interior. 

Em seguida, o granulador despeja a massa em um secador rotativo, onde o material é seco por meio de 
ar quente, gerado pela queima de gás natural. O produto já seco é classificado em peneiras vibratórias, 
onde o rejeito grosso passa por moinhos e, após, junta-se ao rejeito fino, para retornarem ao granulador 
como reciclo. O material selecionado na faixa de 2 a 4 mm é conduzido a um empoador, onde ocorre o 
acondicionamento com óleo para recobrimento do grão e eliminação de poeira. O grão condicionado 
é então enviado para armazenagem e expedição. O produto final pode ser expedido tanto a granel, 
quanto ensacado. 

A Cibrafértil representou 2% da nossa receita em 2008.  

  

2.3. Contexto do Mercado

A economia em 2008 mostrou grande vigor, que pode ser visto 
no crescente número de empregos formais e num mercado 
consumidor quase febril.  Entre a euforia e a depressão que se 
alternaram nos últimos meses, os gestores das empresas, pegos 
pela crise bem na época de preparar o planejamento de 2009, 
enfrentaram a instabilidade que arrebatou os mercados, a começar 
pelo de câmbio, numa volatilidade que deixou pessoas e empresas 
desnorteadas. 

A outra incerteza disse respeito ao tamanho do ajuste que se deu 
nas economias mais desenvolvidas e suas conseqüências para o 
Brasil, com um ambiente de dinheiro mais escasso e mais caro, o 
aperto do crédito, com o aumento da taxa de juros.

Uma das áreas da economia mais afetadas pelo estrangulamento 
foi o agronegócio, em que tanto bancos quanto  fornecedores  
de insumos e empresas comercializadoras suspenderam o 
financiamento aos produtores, muito dependentes do dinheiro de 
terceiros. Quando ainda existe, o crédito para as operações de 
comércio exterior ficou seletivo e bem mais caro.

Com o recrudescimento da crise financeira a partir de setembro 
de 2008, inicialmente nos EUA, mas com acelerada repercussão 
internacional, houve uma apreciação súbita do dólar norte-
americano, uma queda no consumo global e na demanda por 
commodities metálicas.

O maior grau de incerteza gerou falta de liquidez e de linhas 
de crédito, contribuindo para a desaceleração global, corte 
nos investimentos e redução nos estoques, afetando também a 
economia brasileira, em especial a partir do 4º trimestre de 2008.

Além dos efeitos do câmbio no resultado da Paranapanema e controladas operacionais, outras 
variáveis devem ser consideradas para o entendimento do contexto de mercado em 2008, como o 
comportamento do preço do cobre e de outros metais não ferrosos que são utilizados para compor 
as ligas de cobre, como o zinco e o estanho; e os estoques de metal na LME – London Metal Exchange 
(Bolsa de Metais de Londres), onde são cotados diariamente e usados como referência tanto para a 
receita quanto para o custo.

A tecnologia de linha de assinatura 
digital (DSL) possibilitou às 

companhias telefônicas aproveitarem 
as linhas de cobre existentes, para 

transmitir uma grande quantidade de 
dados a uma velocidade muito maior.

A palavra adubo vem do 
Latim ad úbero, que quer dizer 

exuberante, adjetivo que se ajusta 
perfeitamente a adubo quando o 

assunto é plantio.
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2.4. Reconhecimentos e Destaques

RECONHECIMENTOS

A Paranapanema foi incluída nos 200 maiores Grandes Grupos do  jornal Valor Econômico, ocupando, 
em 2007, o 73º lugar.

A Holding recebeu prêmio Quem é Quem no Grande ABC, pela 2ª colocação no setor de Serviços.

A Caraíba foi ganhadora do Prêmio Parcerias com o trabalho de responsabilidade social do PAC 
(Programa de Apoio à Comunidade) desenvolvido com o IPGA: o Programa TÔ DENTRO, que fez 
a inserção de 40  jovens no mercado de trabalho. O trabalho foi avaliado por representantes do 
Banco Mundial (Bird), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), da Agência Canadense para o Desenvolvimento Internacional 
(Cida-Canadá), além de representantes do Instituto C&A, Fundação Avina, Instituto Arcor Brasil, entre 
outros.

O Projeto de Aproveitamento de Água Ácida para a produção de Ácido 45% recebeu o Prêmio FIEB de 
Desempenho Ambiental na categoria Produção Mais Limpa, promovido pela Federação das Indústrias 
do Estado da Bahia. 

O mesmo case da Caraíba ganhou também o Prêmio da Confederação Nacional da Indústria –CNI 
na categoria Desenvolvimento Sustentável, que destaca e reconhece iniciativas na área de Meio 
Ambiente.

Caraíba conquistou, também, 2 prêmios no TOP SOCIAL  promovido pela da Associação de Dirigentes 
de Vendas – Bahia,  Associação Comercial da Bahia e Associação Baiana de Publicidade, o mais importante 
prêmio de responsabilidade social do Norte e Nordeste, com os cases Caraíba SOLIDÁRIA (programa 
de voluntariado) e do Projeto TÔ DENTRO (inserção social de jovens da comunidade). 

A Eluma recebeu Prêmio Master da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção 
– ANAMACO no segmento Tubos e Conexões de Cobre, com 1ª colocação em duas categorias: 
Pulverização e Grandes Clientes.

Em maio, a Eluma ganhou pela 15ª vez consecutiva o “Troféu Ruy Ohtake” no Ranking de Conceito e 
Imagem na categoria de “Tubo e Conexão de Cobre”. A Eluma aparece como vencedora em todas as 
edições realizadas.

DESTAQUES

Paranapanema holding

Elaborado e distribuído para diversos públicos o 1º Relatório de Sustentabilidade da Paranapanema, 
sobre o exercício de 2007, com versões em português e inglês.

Empresas da Paranapanema completaram 1 ano de implantação do SAP em seus processos de negócio. 
Pesquisa interna apontou 85% de percepção de importância para a área de negócio e satisfação de 75% 
dos usuários com o uso da ferramenta na área de negócio.

Em julho, a Paranapanema mudou o prestador de serviço da sua assistência médica para  a BB Saúde 
(Sul América), empresa do Banco do Brasil, sem prejuízo do atendimento aos colaboradores.

Em agosto assume a Presidência da Paranapanema o Sr. Luiz Antonio de Souza Queiroz Ferraz Júnior, 
eleito pelo Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Geraldo Ribeiro do Valle Haenel, que 
deixou a Companhia.

A Paranapanema concluiu o processo de equacionamento da dívida não-operacional, iniciado em 
dezembro de 2006, com a redução de dívida de R$1.350 milhões, para apenas de R$52 milhões. 
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A Paranapanema alienou também ativos, com a venda de 100% de suas ações da Mineração Taboca para 
a empresa Serra da Madeira Participações Ltda., sociedade indiretamente controlada pela mineradora 
peruana Minsur S.A., em novembro de 2008, concluindo a última fase do processo de reestruturação 
financeira.

Receita bruta de R$4,3 bilhões e volume de 479 mil t nos 12M08 com desempenho operacional 
positivo e aumento na rentabilidade pelas melhorias nas margens;

EBITDA de R$611,1milhões e margem de 17,6% sobre a receita líquida; 

Lucro líquido de R$133,0 milhões em 2008, revertendo o prejuízo de R$109,0 milhões em 2007, com 
margem líquida de 3,8% sobre a receita líquida;

Patrimônio Líquido atingiu R$1,2 bilhão em 31/Dez/08, comparado ao patrimônio líquido negativo 
(passivo a descoberto) de R$56,1 milhões em 31/Dez/07, pelos aumentos de capital e resultado do 
exercício;

Capital Social aumenta para R$2,1 bilhões em 31/Dez/08 (composto de 313,8 milhões de ações) 
em relação aos R$967,9 milhões (72 milhões de ações) em 31/Dez/07, pelas operações ligadas à 
reestruturação financeira;

13/Nov/08: concluído o equacionamento da reestruturação financeira da Paranapanema, iniciado em 
18/Dez/06, pelas seguintes operações:

- Aumento de capital privado homologado em RCA de 20/Ago/08, no montante de  R$514,2 
milhões por conversão de confissão de dívida com credores acionistas em  ações ordinárias e 
pagamento em dinheiro por subscrição de minoritários;

- Distribuição pública de 1.839 (400 da 1ª série em 30 meses e 1.439 da 2ª série em 11 anos) 
debêntures conversíveis em ações ordinárias, com a emissão de 6ª emissão da Paranapanema, no 
montante de R$919,5 milhões, com edital de encerramento de 20/Ago/08;

- Liquidação financeira da alienação dos ativos na área de mineração e metalurgia de estanho, 
com a venda da Mineração Taboca e a subsidiária Mamoré para o Grupo peruano Minsur, no 
valor líquido de R$400 milhões;

Uso dos recursos da venda da Taboca: (i) aumento nas disponibilidades; e (ii) resgate antecipado 
de 50% das 926 debêntures restantes da 2ª Série da 6ª Emissão, gerando a consequente conversão 
obrigatória das debêntures conversíveis em ações ordinárias da Companhia, conforme previsto na 
Escritura da 6ª Emissão;

22, 26, 28/Ago/08 e 13/Nov/08: quatro conversões de debêntures em ações ordinárias pelos credores 
acionistas do Acordo de Reestruturação Financeira e por minoritários, equivalentes a cerca de 50% do 
valor emitido, cujos aumentos de capital correspondentes foram homologados em RCA de 10/09/08 
e 11/12/08;

31/12/08: liquidadas 100% das debêntures conversíveis da 1ª série e da 2ª série da 6ª emissão da 
Paranapanema cujo encerramento da distribuição foi em 20/08/08;

Dívida total consolidada foi reduzida de R$2,0 bilhões em 31/Dez/07 para R$667,6 milhões em 31/
Dez/08, sendo que 66% do total da dívida em 2007 era dívida não-operacional da Paranapanema com 
seus credores acionistas no curto prazo (até 360 dias), que foi liquidada em 2008, restando apenas uma 
dívida não-operacional de R$51,8 milhões já equacionada com os credores;

Confortável situação financeira e adequada estrutura de capital após a reestruturação, passando 
de dívida líquida de R$1,2 bilhão em 31/Dez/07, para caixa líquido de R$17,7 milhões em 31/Dez/08, 
melhorando a situação patrimonial e financeira e os fundamentos da Paranapanema; e

Governança Corporativa: após os aumentos de capital, a Companhia passou a ter controle difuso, 
tendo o compromisso de migrar do Nível 1 para o Novo Mercado da Bovespa até setembro de 2009; 
e já adota o Manual de Votação em Assembléias Gerais (Proxy Statement) desde abril de 2008.
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Caraíba

Realizada a terceirização da operação e manutenção da Unidade de Oxigênio para a White Martins, 
minimizando o risco de interrupção de produção.

Foram preparadas novas instalações para os postos bancários do Banco do Brasil e do Bradesco, dando 
mais conforto no atendimento aos colaboradores e outros usuários.

Visando à implantação das ISO 14000 e SA 800, foi realizado treinamento introdutório que  abrangeu 
todos os colaboradores.

Feita a implantação Política Cargos, Remuneração e Plano de Carreira, conforme o modelo Hay Group, 
para todos os colaboradores.

Realizada a eleição dos representantes empregados conforme prevê a Norma SA 8000.

Registrados os seguintes recordes na produção anual: Fio Trefilado (16.743 t), Anodos (290.985 t) e 
Cátodos (225.441 t) . 

Eluma

Certificação RoHS (Restriction of Hazard Substances) feita em 3 meses na unidade de Capuava.

Recertificação na ISO 9001:2000 em Capuava, Vitória e Utinga.

Certificação NSF International da fábrica de Capuava em Santo André para tubos que conduzem água 
para consumo humano nos USA e Canadá.

Certificação da fábrica de Utinga em Santo André pela Eletronuclear conforme a norma CNEN-NN - 
1.16 para fornecimento de laminados de cobre para as Usinas Nucleoelétricas de Angra.

Realizado diagnóstico Ambiental nas Unidades de Utinga, Capuava e Serra  visando a certificação ISO-
14000.

Construção da ETE – Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários para tratamento de 750 mil litros 
de efluentes por mês.

Homenagem ao colaborador Sr. José Torres de Azeredo, que completou 30 anos de serviços na unidade 
de Capuava, sem nenhum acidente de trabalho

A ELUMA participou da feira Construir Minas realizada de 18 a 21 de junho, em Contagem – MG, 
com um estande de 50m2, onde realizou treina.entos de soldagem e sobre os produtos para mais de 
600 vendedores da Tambasa (um dos maiores atacadistas de MG), além de esclarecer dúvidas técnicas 
e comerciais. Durante a  feira, passaram e foram cadastrados no estande da ELUMA, quase 2.000 
profissionais da Construção Civil do estado de MG.

De  08 a 12 de abril participou da 16ª FEICON BATIMAT (Feira Internacional da Indústria da Construção), 
considerada a maior feira da América Latina em geração de negócios e visitação de público, com a 
participação de 680 expositores, em 80 mil m² de área de  exposição no Anhembi, e a presença total 
de público superando as 170 mil pessoas nos cinco dias de evento. Foram cadastradas no estande da 
ELUMA, mais de 4.000 pessoas entre clientes e interessados em construir ou reformar, destacando-se 
também, engenheiros, arquitetos, instaladores e lojistas.

Cibrafértil

Obteve recorde de produção diário, em 17/08/08, na Unidade da Granulação alcançando 1.104 t. Nas 
Unidades de Acidulação e na de Granulação, atingiu os seguintes recordes mensais respectivamente, 
25.099t em Agosto/08 e 25.008 t em Agosto/08.
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3.1. Cultura e Ideologia Organizacional

A filosofia empresarial da PARANAPANEMA, como holding não-operacional, vem se  pautando em dar 
suporte corporativo e visão estratégica para suas controladas, com uma orientação dos negócios por 
meio dos segmentos de atuação: Divisão Cobre e Divisão Fertilizantes. 

Isto possibilita que as controladas possam ter elevado conhecimento do seu mercado de atuação, dos 
seus fornecedores e de seus clientes, respeitando as respectivas peculiaridades de cada Unidade de 
Negócio, inclusive para a formulação da Visão, Missão e Valores. 

Como visão corporativa, no entanto, todos perseguem o objetivo comum de maximizar o valor 
para o acionista, sem perder a visão sistêmica da busca do desenvolvimento sustentável para a 
Paranapanema.

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
A sustentabilidade está presente na Paranapanema em vários aspectos da gestão das empresas 
controladas e tem como base um conjunto de valores que refletem esta postura. 

A PARANAPANEMA entende que a ética na empresa deve refletir “a promoção e a defesa do bem 
comum”, fazendo parte, de forma efetiva, das atitudes e comportamentos das pessoas até tornar-se 
parte das crenças pessoais e da coletividade.

São princípios fundamentais e valores para a ética empresarial: o respeito aos direitos humanos, a 
atuação responsável sócio-ambiental, o apoio à erradicação do trabalho infantil e do trabalho forçado, 
a abordagem preventiva para as questões ambientais e de segurança do trabalho e o combate à 
corrupção, o respeito à diversidade e a redução das desigualdades sociais. Estes valores, nos quais nos 
espelhamos e assumimos o compromisso de sustentar individual e coletivamente, refletem nossa adesão 
às convenções éticas de alcance global.

As posturas e formas de relacionamento, reunidas no Código de Ética e Conduta, descrevem os 
comportamentos e as atitudes que devem ser observados por todos os colaboradores nas relações 
com os demais colegas fornecedores e clientes e com suas respectivas empresas. O Código de Ética e 
Conduta da Paranapanema aborda os seguintes assuntos: 
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IDEOLOGIA CARAÍBA

Visão

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

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

Crença
Acreditamos na:

- Relação de trabalho baseada em confiança e respeito mútuos e numa liderança aberta ao questionamento 
responsável;

- Dedicação de todos para enfrentar e vencer desafios; 

- Capacidade de adaptação para superar adversidades; 

- Motivação para conquistar e manter clientes em qualquer parte do mundo;

- Vontade de aprender para alcançar a excelência empresarial; 

- Capacidade de crescer praticando o desenvolvimento sustentável;

- Consciência ética como fundamento das relações humanas estabelecidas nos negócios.

Filosofia Gerencial
- Foco na satisfação e fidelização dos clientes;

- Foco nos custos, resultados e maximização do lucro empresarial;

- Comprometimento com a Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente;

- Melhoria contínua das rotinas, métodos, processos e desenvolvimento tecnológico, com referência nas 
melhores práticas de mercado;

- Prática da verdade, transparência, franqueza, justiça e integridade;

- Incentivo à criatividade, inovação e participação permanente de todos os seus colaboradores;

- Estimulo ao intercâmbio de conhecimentos e idéias, crescimento das pessoas, autodesenvolvimento 
e realização profissional;

- Desenvolvimento de parcerias duradouras com fornecedores;

- Busca contínua do crescimento sustentado.

Política de Gestão
A Caraíba tem como fator decisivo para crescer e se perpetuar:

- a capacidade dos seus colaboradores em garantir a rotina de suas operações;

- melhoria de suas rotinas;

- solução de problemas e redução ou eliminação de ameaças;

- aproveitamento de oportunidades; 

- existência e superação de desafios.

Para tal, o ambiente adequado é aquele onde exista:

- valorização da competência individual e coletiva;

- respeito, incentivo e satisfação de seus colaboradores;

- reconhecimento e condições motivadoras.
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Para que isso aconteça em todos os níveis hierárquicos, é necessário:

- acompanhamento da performance das lideranças e colaboradores e busca permanente do 
desenvolvimento de valores e competências;  

- crescimento contínuo da confiança e transparência mútuas; 

- delegação cada vez maior da responsabilidade;

- investimento contínuo em treinamento e educação;

- estímulo à criatividade;

- enriquecimento das funções e do crescimento profissional.

Política da Qualidade
Melhorar continuamente seus processos, disponibilizando produtos e serviços, de modo a superar as 
necessidades dos clientes, criar valor para os acionistas, promover a realização dos colaboradores e 
desenvolver parcerias com fornecedores essenciais. 

Política de Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional (SMS)
- Manter atualizados os seus processos de produção e comercialização de cobre, seus derivados e 
subprodutos, visando à melhoria contínua de seu desempenho em Segurança, Meio Ambiente e Saúde.

- Atuar preventivamente nos riscos à segurança e saúde, no uso dos recursos naturais e nos aspectos e 
impactos ambientais negativos, internos e externos às suas unidades industriais.

- Cumprir as Legislações de Segurança, Meio Ambiente e Saúde vigentes e os regulamentos pertinentes 
às suas atividades, produtos e serviços.

- Implementar, manter e melhorar o Sistema de Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, 
considerando os requisitos das partes interessadas, com meios definidos para a educação e a 
comunicação do seu comportamento ao público em geral.

- Buscar de forma sistemática a prevenção e eliminação de passivos de Segurança, Meio Ambiente e 
Saúde resultantes de suas atividades, produtos e serviços.

- Implementar sistemática de estímulos aos fornecedores e contratados para que adotem práticas 
compatíveis com a Política de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Companhia.

Vantagem Competitiva
A vantagem competitiva da Caraíba Metais é a prestação de serviços diferenciados.

IDEOLOGIA ELUMA

Visão

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

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

Valores
- Cliente, razão de ser.
- Criatividade & Inovação.
- Ética.
- Orientação a resultados.
- Qualidade & Excelência.
- Respeito ao ser humano, à sociedade e ao meio ambiente.
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Política da Qualidade
Nosso compromisso de Qualidade é ser uma empresa competidora de padrão internacional, buscando 
a melhoria contínua da eficácia de nosso sistema de Gestão da Qualidade, satisfazendo as 
expectativas de nossos clientes, dentro do mais elevado espírito de equipe e ética.

Política de Meio Ambiente
A Eluma 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:

• Promover em todos na empresa o senso de 
responsabilidade individual no emprego desta política, 
ressaltando-se o compromisso e a importância 
com relação à conservação dos recursos naturais e 
preservação do meio ambiente;

• Cumprir a legislação e as normas ambientais aplicáveis, 
norteadas por princípios de ética e integridade;

• Modernizar e melhorar continuamente os processos e 
produtos de forma a reduzir e prevenir os impactos ambientais 
e a poluição, utilizando técnicas que unam ganhos de qualidade e 
produtividade com uso de recursos naturais renováveis;

• Avaliar constantemente o desempenho ambiental através de indicadores;

• Envolver, no processo da busca pela excelência no controle ambiental, seus fornecedores e prestadores 
de serviços, demonstrando transparência nas ações.

Negócio
Transformar Cobre em soluções.

IDEOLOGIA CIBRAFÉRTIL

Visão

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

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

Valores
- Segurança

- Meio Ambiente

- Qualidade

- Produtividade

- Comprometimento

- Criatividade

- Respeito

- Ética

- Responsabilidade Social
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Negócio

Produção e comercialização de fertilizantes minerais utilizados na agricultura.

Política da 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.

Política de Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional (SMS)
• 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.

3.2. O Modelo de Gestão da Sustentabilidade

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

Com o equacionamento da dívida não-operacional, a Paranapanema passou a ter uma estrutura de capital 
adequada e deu início a uma nova fase na sua gestão, visando também ao enfrentamento da atual crise 
global, envolvendo as seguintes ações: (i) planejamento estratégico corporativo em fase de conclusão; 
(ii) foco em crescimento orgânico e / ou por meio de parcerias e alianças estratégicas, que busquem 
aumentos na rentabilidade, agregando maior valor aos seus produtos, melhorando as suas margens e 
a competitividade, com ganhos de escala e economia de custos;  (iii)  diminuição da volatilidade das 
commodities e do câmbio no resultado da Companhia pela adoção de uma política de hedge corporativa, 
com a contratação, a partir de janeiro de 2009, de um gerente financeiro de risco; (iv) adoção de outras 
medidas que visam a maximizar o valor para os acionistas, como análise de reestruturação societária e 
tributária; e (v) ampliação do nível de Governança Corporativa da Companhia.

Na organização existe uma estrutura de Comitês, criados para discutir assuntos específicos e apoiar a 
tomada de decisões. 
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A gestão da sustentabilidade, disseminada em todas as empresas controladas segue, então, esse modelo 
de transparência nos negócios e informações ao mercado, reforçado por sua adesão à Governança 
Corporativa da BOVESPA, gestão responsável das variáveis ambientais inerentes aos processos 
produtivos das controladas, manutenção do foco na segurança e qualidade de vida do seu corpo 
funcional, gestão das influências de cada controlada nas comunidades que as circundam. Dessa forma, 
a Paranapanema busca avançar na internalização de uma cultura voltada para a sustentabilidade e a 
integra às suas práticas de gestão.

COMUNICAÇÃO

Existem estruturas de comunicação que dão suporte à disseminação das decisões, orientações, diretrizes, 
valores organizacionais e tudo aquilo inerente à cada Empresa e à Paranapanema, que diga respeito aos 
seus públicos.

Uma parte da comunicação formal ocorre através de um sistema de “cascata”, a partir das Diretorias, 
Gerências e Chefias, descendo pela linha hierárquica até os colaboradores, no estilo “up-down” e que se 
traduz, principalmente, em reuniões de comitês, técnicas, de grupos de trabalho, de acompanhamento 
de resultados ou simplesmente para o repasse de informações.

Outra parte importante deste sistema de comunicações está na utilização dos diferentes veículos de 
difusão disseminados pelas Empresas e que atendem tanto ao público interno, quanto ao externo. 
Estes veículos são utilizados normalmente combinados, numa estratégia multimídia, buscando atingir de 
forma mais efetiva os públicos a que se destinam.  

Dentre os veículos mais utilizados nas Empresas e na Paranapanema, destacamos:



31

3.3. Governança Corporativa

O modelo de governança corporativa da Paranapanema está pautado em princípios de participação 
igualitária, estrutura legal justa que se aplica a todos, transparência nas decisões e sua fiscalização, 
responsabilidade em relação à sociedade, decisões orientadas para o consenso entre as partes envolvidas 
e com perspectiva de longo prazo visando à um desenvolvimento sustentável, igualdade de todos 
perante os objetivos da companhia e garantia de que todos serão ouvidos, produção de resultados que 
atendam aos interesses  corporativos e também aos das demais partes interessadas e abertura para 
avaliação e fiscalização de seus atos pela sociedade em geral.

Um bom exemplo disto pode ser encontrado no seu Código de Ética, revisado em  2007, e que 
define as relações com seus acionistas, com e entre seus colaboradores, com a sociedade, com as 
comunidades que cercam suas instalações, com os concorrentes, com órgãos governamentais, definindo 
limites, posturas e condutas a serem adotadas.

A Paranapanema aderiu, em dezembro/2007, ao Nível 1 de Governança Corporativa da Bovespa, o que 
representa um compromisso de ampliar o nível de informações ao mercado e foi mais uma importante 
etapa do projeto de reorganização administrativa, operacional, societária e financeira, iniciado em 2004, 
que tem por objetivos a  redução da dívida e o aumento da capacidade produtiva, buscando ampliar 
cada vez mais a competitividade da Companhia no mercado, com compromisso de migrar para o Novo 
Mercado – mais alto nível de Governança Corporativa do Mercado de Capitais Brasileiro até setembro 
de 2009.

A Companhia já atende às exigências da regulamentação da Bovespa para o registro no Novo Mercado, 
tais como: (i) ações em circulação livres no mercado respondem por quase 75% do capital social, 
quando o mínimo exigido é 25%; (ii) as ações ordinárias asseguram Tag Along, isto é, em caso de 
alienação de controle os minoritários recebem o mesmo valor dos controladores, ou sócios principais; 
(iii) já divulgamos fluxo de caixa e valor adicionado; (iv) já estamos preparando a as demonstrações 
financeiras nos moldes da contabilidade internacional - IFRS – Internacional Financial Report Standard; 
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faltando apenas (v) adesão à Câmara de Arbritagem quando da assinatura do contrato; e (vi) tornar 
o capital composto de 100% de ações ordinárias, sendo hoje de 99,7%, restando ainda 0,3% de ações 
preferenciais em circulação, que poderão ter uma migração compulsória para ordinárias com direito a 
voto, como forma de preparação para o registro.

O objetivo maior é a ampliação do nível de Governança Corporativa da Companhia, maior proatividade 
e construção do relacionamento com os acionistas e stakeholders, principalmente pelo fato de que após 
os aumentos de capital oriundos da reestruturação financeira, a Paranapanema passou a ter controle 
difuso, não tendo nenhum acionista individualmente com mais de 24% do capital, além do fato de não 
existindo acordo de acionistas. 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da Paranapanema é responsável pelo estabelecimento das políticas 
estratégicas gerais, além da definição das políticas comerciais gerais, por eleger os diretores e fiscalizar 
a gestão dos mesmos. 

É composto por 7 membros efetivos e 7 membros suplentes.  A escolha do Presidente e Vice-Presidente 
é feita pelo voto da maioria dos conselheiros presentes, logo na primeira reunião após a posse dos 
membros eleitos.

Reúne-se preferencialmente uma vez por mês ou sempre que necessário, conforme convocação do 
presidente, mas não menos que uma vez a cada exercício, para se manifestar sobre o relatório da 
administração e as contas da Diretoria.

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada conselheiro deve deter, no mínimo, uma ação, 
podendo residir no Brasil ou no exterior e devendo ser eleito pelos titulares das ações reunidos em 
assembléia geral, estando proibido de votar em qualquer assembléia, ou ainda de atuar em qualquer 
operação ou negócios nos quais este tenha um conflito de interesses com a Paranapanema. 

O mandato dos membros do nosso Conselho de Administração é de 2 anos, unificado, com direito 
à reeleição. O Estatuto Social não determina idade para aposentadoria compulsória dos nossos 
conselheiros.  A composição do Conselho de Administração é a seguinte:

Nome Cargo Eleição Mandato 

Joaquim Ferreira Amaro  Presidente do Conselho 25/04/2008 2 anos 

Juraci Masiero Vice-Presidente do Conselho 25/04/2008 2 anos 

Valmir Marques Camilo Conselheiro 25/04/2008 2 anos 

José Afonso Alves Castanheira Conselheiro 25/04/2008 2 anos 

Claudio Salgueiro Garcia Munhoz Conselheiro 25/04/2008 2 anos 

Mauricio França Rubem Conselheiro 30/04/2009 1 ano 

Silvio Tini de Araújo Conselheiro 25/04/2008 2 anos 

Maria Aparecida Cordeiro Katsurayama Suplente 25/04/2008 2 anos 

Jorge Luiz Callitto Suplente 25/04/2008 2 anos 

Reinaldo Leme de Oliveira Suplente 25/04/2008 2 anos 

Maurício Rocha Neves Suplente 25/04/2008 2 anos 

Carlos Alberto Cardoso Moreira Suplente 25/04/2008 2 anos 

Bruno Oliva Girardi Suplente 30/04/2009 1 ano 

Antonio Rigotto Suplente 25/04/2008 2 anos 
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Nome Cargo Eleição Mandato 

Luiz Antonio de Souza Queiroz 

Ferraz Júnior 

Diretor Presidente e Diretor 

Financeiro e de Gestão 
13/08/2008 2 anos 

Doris Beatriz França Wilhelm 
Diretora de  

Relações com Investidores 
07/05/2008 2 anos 

 

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 2 membros, eleitos na Reunião do Conselho de Administração, com mandato até a 
primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral que examinar 
as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2007. Fazem parte da Diretoria do Grupo 
Paranapanema:

Abaixo, uma breve descrição curricular, com destaque para as principais ocupações de nossos 
Diretores:

Luiz Antonio de Souza Queiroz Ferraz Júnior. Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Gestão. 
Brasileiro, nascido em 12/01/1948, administrador, 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 6 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. Desde maio/2005 
ocupa o cargo de Diretor Financeiro e de Gestão da Paranapanema S.A. e de suas empresas controladas. Na 
RCA de 13/08/2008, foi eleito Diretor Presidente, acumulando a função de Diretor Financeiro e de Gestão.

Doris Beatriz França Wilhelm. Diretora de Relações com Investidores. Brasileira, nascida em 17/12/1954, 
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 Economics- 
Londres); 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. É 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 e de suas empresas controladas. 

A Presidência, a Diretoria Financeira e Gestão e a Diretoria de Relações com Investidores estão 
localizadas na cidade de Santo André, no Estado de São Paulo, na Rua Felipe Camarão, n.º 500. 
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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. 

O Conselho Fiscal da Paranapanema é permanente, constituído por no mínimo três e no máximo 
cinco membros efetivos e suplentes em igual número. Estes não podem fazer parte do Conselho 
de Administração, da Diretoria ou do quadro de 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. 

Nosso Conselho Fiscal é formado por 5 membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos na 
Assembléia Geral dos acionistas, com mandato até a Assembléia Geral que examinar as contas do 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2008. Fazem parte os seguintes membros:

Em 1842, John Bennet Lawes, funda, 
na Inglaterra, a primeira fábrica de 

Superfosfato do mundo.

Nome Cargo Eleição Mandato 

João Bosco Oliveira dos Santos Conselheiro 30/04/2008 1 Ano 

Edmundo de Macedo Soares e Silva Filho Conselheiro 30/04/2008 1 Ano 

José Luiz Guimarães Jr. Conselheiro 30/04/2008 1 Ano 

Henrique Jager Conselheiro 30/04/2008 1 Ano 

José Ferraz Ferreira Filho Conselheiro 30/04/2008 1 Ano 

Lucy da Silva Brandão Suplente 30/04/2008 1 Ano 

João Botelho Suplente 30/04/2008 1 Ano 

Anisvaldo Bomfim Daltro Suplente 30/04/2008 1 Ano 

Aloísio Kok Suplente 30/04/2008 1 Ano 

Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho Suplente 30/04/2008 1 Ano 
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PARANAPANEMA S/A - Consolidado   

  2007 2008 Var. 2008/ 2007 

Receita Bruta (R$ mil)  4.762.692      4.284.931  -10,0% 

Mercado Interno  2.354.660      2.249.717  -4,5% 

Mercado Externo  2.408.033      2.035.214  -15,5% 

Volume de Vendas (em t)  509.310   478.957  -6,0% 

Mercado Interno 351.365         328.689 -6,5% 

Mercado Externo 157.945         150.268  -4,9% 

 

3.4. Gestão Econômica

A gestão econômico-financeira de todas as Empresas Controladas está centralizada no  Paranapanema.  
A atividade de Controladoria é descentralizada, existindo controller para a Holding,  ao qual estão ligados 
o que atende Eluma e o que responde pela Caraíba e Cibrafértil. No ano de 2008 o Paranapanema 
produziu os seguintes resultados:

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONSOLIDADO 

Em linha com o processo de harmonização das práticas contábeis internacionais, a Paranapanema e 
suas controladas adotaram integralmente os dispositivos da Lei no 11.638/07 e da Medida Provisória no 
449/08 para o exercício findo em 31 de dezembro de 2008. As demonstrações contábeis do exercício 
de 2007 foram elaboradas para fins de publicação legal pela legislação vigente em 31 de dezembro 
de 2007, conforme facultado pelo Pronunciamento técnico CPC 13, exceto no item outras receitas 
(despesas) não-operacionais, que foi apresentado em outras receitas (despesas) operacionais líquidas, 
de acordo com a MP no 449/08. A conciliação entre 2008 sem o impacto da Lei no 11.638/07 e com a 
adoção integral das CPCs e instruções da CVM correspondente.

A receita bruta consolidada de R$4,3 bilhões em 2008 foi inferior a 2007, pelo efeito da redução no 
consumo e nos preços das commodities, que afetou os volumes das controladas e pela apreciação do 
dólar em função da crise nos mercados globais.

 

O desempenho foi prejudicado principalmente pela performace do 4º trimestre de 2008, quando os 
efeitos da crise internacional já se fizeram sentir, especialmente nos mercados de commodities metálicas 
e de fertilizantes.

No mercado interno com receita bruta de R$2,3 bilhões, decresceu em volume em 2008, apesar do 
crescimento verificado no volume da Caraíba e da Eluma, que não foram suficientes para compensar 
a queda verificada no volume da Cibrafértil. A receita bruta doméstica aumentou sua participação na 
receita bruta consolidada em 2008, ficando com 52,5% (49,4% em 2007). 

Indicadores Financeiros Consolidados 
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No mercado externo com receita de exportações de R$2,0 bilhões e queda no volume em 2008, 
respondeu por 47,5% da receita bruta consolidada em 2008, inferior a 2007, pelas condições de retração 
de demanda nos mercados globais.

A distribuição da receita bruta consolidada da Paranapanema nos últimos quatro anos pode ser vista 
no gráfico abaixo:

RECEITA DA PARANAPANEMA E CONTROLADAS POR MERCADO. 

Em função da maior alocação das vendas da Eluma e da Cibrafértil para o mercado doméstico, dadas as 
características de seus produtos, há uma concentração da receita consolidada, para o mercado interno. 
Enquanto que a Caraíba reduziu em 2008 as vendas de exportação, orientando-se um pouco mais para 
o mercado doméstico, pelas condições atuais de mercado.

VOLUME DE VENDAS DAS CONTROLADAS POR PRODUTO CRESCE NA DIVISÃO 
COBRE. 

Houve crescimento no volume de vendas na Divisão Cobre (Caraíba e Eluma) e queda na Divisão 
Fertilizantes, enquanto que a Divisão Estanho apesar de já ter sido alienada, ainda contribuiu 
negativamente para a queda de volume até meados de novembro de 2008.

O quadro a seguir mostra o volume de vendas por produto, subproduto e controlada:

Volume de vendas por Produto (t) 2007 2008 Var. 2008 / 2007

Caraíba1 224.550              236.938            5,5%

     Anodo/Catodo2 97.410                  106.603              9,4%
     Vergalhão 114.996                 110.415              -4,0%
     Fio Trefilado 9.369                    14.484                54,6%
     Outros produtos de cobre 2.775                    5.436                  95,9%
Subprodutos3 819.710                 811.211              -1,0%
     Ácido Sulfúrico 538.783                 459.302              -14,8%
     Outros4 280.927                 351.909              25,3%
Eluma 63.091                63.917              1,3%

     Semielaborados de cobre 63.091                  63.917                1,3%
Taboca 9.312                  6.898                -25,9%

     Estanho 7.383                    5.358                  -27,4%
     Liga de FeNbTa 1.929                    1.540                  -20,2%
Cibrafertil 212.357              171.204            -19,4%

     Fertilizantes SSP ( em pó e granulado) 198.860                 158.190              -20,5%
     Fertilizantes NPK 13.497                  13.014                -3,6%
Paranapanema Consolidado                509.310              478.957 -6,0%

1 Reclassificada composição dos volumes de vendas, incluindo o item Outros produtos de cobre
2 Incluída a venda de Anodo de Cobre
3 Subprodutos não são contados no volume total da Caraíba
4 Inclui Lama Anódica, Oleum e Escória
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RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA DA PARANAPANEMA

A Divisão cobre responde por 92% da receita consolidada. A receita líquida consolidada da Paranapanema 
em 2008 atingiu R$3,5 bilhões, registrando uma queda de 13,9% em relação ao ano anterior, caindo 
proporcionalmente mais que a receita bruta, pela maior concentração de vendas no mercado interno, 
onde incidem maiores impostos.

O desempenho no ano foi afetado principalmente pelo 4º trimestre de 2008, quando a queda foi mais 
acentuada para todas as controladas.

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

O custo dos produtos vendidos (CPV) consolidado da Paranapanema foi de R$3,3 bilhões em 2008, 
16,4% inferior a 2007, com queda em todas as controladas, exceto na Cibrafértil, pelo efeito da redução 
no preço dos metais no mercado internacional.

O maior aumento verificado no CPV ocorreu na Cibrafértil, pois o custo médio das principais matérias-
primas, como o ácido sulfúrico (fornecido pela Caraíba) e a Rocha Fosfática (importada) foi mantido em 
um patamar maior ao longo de 2008.

LUCRO BRUTO

Houve forte recuperação do lucro bruto consolidado da Paranapanema e das demais controladas, 
exceto para a Cibrafértil, pelas condições de mercado adversas para a indústria de fertilizantes desde 
setembro de 2008.

DESPESAS COM VENDAS, GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Em 2008 as despesas operacionais (vendas, gerais, administrativas, remuneração dos administradores 
e dos empregados) nas controladas e na Paranapanema, ficaram praticamente estáveis, representando 
3,3% da receita líquida. 

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS, LÍQUIDAS

A conta outras receitas operacionais, no valor de R$444,3 milhões em 2008, contra R$24,5 milhões em 
2007, é decorrente principalmente dos efeitos da venda de investimentos (alienação da Taboca) e das 
provisões e reversões de provisões para contingência fiscal (nota explicativa no 16). Em função da MP 
nº 449/08, outras receitas (despesas) não-operacionais, passaram a ser apresentadas junto com outras 
receitas (despesas) operacionais também em 2007. 
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GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA (EBITDA) CONSOLIDADA

O resultado operacional da Paranapanema antes de juros, impostos, depreciação e amortizações 
(EBITDA) foi de R$611,1 milhões em 2008, com aumento significativo em relação aos R$96,7 milhões 
de 2007, cuja variação em R$514,4 milhões foi explicada principalmente: (i) pela melhora de R$87,7 
milhões no lucro bruto; (ii) pelas despesas operacionais terem ficado estáveis; e (iii) pelo aumento de 
R$419,9 milhões em outras receitas operacionais decorrente principalmente da venda da Taboca.

A margem EBITDA aumentou para 17,6% da receita líquida em 2008 (2,4% em 2007).

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO CONSOLIDADO

O resultado financeiro em 2008 foi uma despesa líquida de R$335,8 milhões, superior aos R$86,7 
milhões de 2007.  

O resultado financeiro foi explicado: (i) pela apreciação do dólar de 32% ano contra ano, aumentando 
a variação cambial passiva; (ii) pelo aumento do endividamento operacional (cessão de dívida da Taboca 
para a Caraíba, na forma de ACC de R$177,7 milhões, para fazer frente à crise de liquidez, à redução no 
uso de cartas de crédito e assegurar a necessidade de capital de giro da Companhia; (iii) pela aplicação 
das novas regras contábeis relativas aos instrumentos financeiros e derivativos (vide nota explicativa 
no 19); (iv) pela redução dos prazos de financiamento de fornecedores estrangeiros que ficaram abaixo 
de 360 dias; (v) menor variação cambial ativa face queda nas disponibilidades, explicada pela maior 
necessidade de compra de matéria-prima à vista após a crise internacional ter provocado uma escassez 
de crédito; e (vi) a correção da confissão de dívida e das debêntures foi até 13 de novembro de 2008, 
por ocasião da sua liquidação.

PROVISÕES PARA DEMANDAS JUDICIAIS

Em 2008, as provisões consolidadas para contingências líquidas dos depósitos judiciais (nota explicativa 
No 14), totalizaram R$652,6 milhões em 2008, contra R$709,6 milhões em 2007, com queda de 8%. 
As provisões para contingências foram constituídas para fazer frente às perdas prováveis em processos 
administrativos e judiciais relacionados a questões fiscais, trabalhistas e cíveis, sendo o valor de maior 
relevância, o relativo ao crédito presumido IPI, de R$563,2 milhões em 2008 (R$539,6 milhões em 
2007), que responde por 83% das provisões brutas.

LUCRO LÍQUIDO 

O lucro líquido da Companhia em 2008 atingiu R$133,0 milhões, contra um prejuízo de R$109,0 milhões 
em 2007, representando uma margem de 3,8% da receita líquida, contra margem líquida negativa de 
2,7% em 2007. O desempenho foi explicado, pelo aumento na geração operacional de caixa (EBITDA) 
e pelas outras receitas operacionais.
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DÍVIDA (CAIXA) LÍQUIDA 

A dívida total, incluindo o endividamento consolidado de curto e longo prazo em 31 de dezembro de 
2008, totalizava R$667,6 milhões, com redução de 67,1% sobre o saldo em 31 de dezembro de 2007 de 
R$2,0 bilhões, mostrando uma redução de R$1,3 bilhão na dívida não-operacional da Paranapanema. Esta 
drástica redução foi explicada pelos aumentos de capital e de conversão de dívida em ações ordinárias, 
bem como, pela liquidação financeira das debêntures conversíveis, com recursos de aporte de capital, 
por subscrição de minoritários e da alienação de ativos, que viabilizaram a liquidação antecipada de 
dívida.

Com a redução da dívida não–operacional, o patrimônio líquido da Paranapanema atinge R$1,2 bilhão 
em 31 de dezembro de 2008, representando reversão de um passivo à descoberto de R$56,1 milhões 
em 31 de dezembro de 2007. 

O quadro abaixo mostra o perfil da dívida, ficando de não-operacional, apenas o saldo de R$51,8 
milhões já equacionados com os credores, mostrando uma situação financeira muito mais sólida: 

No cálculo das disponibilidades, foi considerada a conta de cambiais a receber do exterior, mostrando 
uma significativa melhora na situação financeira da Companhia em 2008, passando de dívida líquida 
de R$1,2 bilhão em 31 de dezembro de 2007, para um caixa líquido de R$17,7 milhões em 31 de 
dezembro de 2008.

As disponibilidades caíram pelas mudanças na forma de compra de matérias-primas em função da crise 
internacional, uma vez que os mercados se fecharam, reduzindo financiamento de fornecedores, que 
reduziram os prazos de 360 dias para 180 dias e passaram a exigir mais compras à vista, consumindo 
o caixa da Companhia.

Os riscos inerentes à exposição cambial da Companhia e a análise de sensibilidade são mostrados na 
Nota Explicativa no 19, relativa aos Instrumentos Financeiros de acordo com a Lei no 11.638/07.  

INVESTIMENTOS

Em 2008 foram realizados R$97,8 milhões em investimentos na Paranapanema consolidado, contra 
R$181,3 milhões em 2007. 

Deste total, foram investidos na Caraíba, R$54,6 milhões em 2008, contra R$119,6 milhões em 2007, 
direcionados para melhorias nas diversas linhas de produção, e nos projetos de Segurança e Meio 
Ambiente.  A redução dos investimentos em 2008 se deve ao fato de que em 2007 houve a parada geral 
de manutenção (bianual) que não ocorreu em 2008.

Na eletrólise da Caraíba, foi instalado um novo transformador-retificador, 31% das células eletrolíticas 
para produção de catodos e 100% das células de chapa de partida foram substituídas por células 
com projeto e material mais modernos. Isto elevou a capacidade da eletrólise para 230.000 t/ano 
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em dezembro de 2008 e elevará para 240.000 t/ano, em setembro de 2009, quando 100% das células 
estarão substituídas. Além destes, vale mencionar entre outros, os investimentos realizados para reativar 
a planta de produção de vergalhão oxy-free, a instalação de processamento de reverts e o novo aterro 
de resíduos industriais classe II.

A instalação do Projeto “Água Ácida” da Caraíba, trouxe significativas reduções de custo para a empresa, 
além de ser merecedor de vários prêmios na área ambiental.

Em 2008 foram investidos na Eluma, R$12,3 milhões, contra R$7,7 milhões em 2007, direcionados para 
os seguintes programas: (i) cerca de 42% alocados para projetos de expansão;  (ii) 37% para manutenção; 
e (iii) 21% para melhorias em distribuição e logística, qualidade, informática e outros. Investimentos 
(CAPEX) para o período de 2009-2012 poderão ser de cerca de R$60 milhões entre manutenção 
e ampliação futura de capacidade, caso os projetos venham a ser aprovados, o que poderá levar a 
Empresa de 78 mil t / ano a contar do início de 2010 para até 92 mil t / ano em 2012, aumentando o 
valor agregado do mix de produtos.  

E na Cibrafértil os investimentos foram da ordem de 3,8 milhões em melhorias e manutenção.  

EFEITOS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ADOÇÃO INICIAL DA LEI NO 
11.638/07 E DA MEDIDA PROVISÓRIA NO 449/08

Os impactos da aplicação da Lei no Patrimônio Líquido e nas Demonstrações de Resultado foram 
detalhados nas demonstrações financeiras de 2008. 

O Patrimônio Líquido consolidado antes dos ajustes introduzidos pela Lei era de R$1.177,6 milhões, 
passando para R$1.193,2 milhões depois da Lei.

Os efeitos no lucro líquido consolidado com a aplicação integral da Lei fizeram o lucro passar de R$170,4 
milhões, para um lucro líquido de R$133,0 milhões no exercício de 2008, em função da mensuração a 
valor justo de aplicações financeiras classificadas como destinadas à negociação e derivativos e ajustes 
a valor presente de ativos e passivos monetários qualificáveis. 

A classificação do ouro em 18 ou 24 
quilates é determinada pela quantidade 
de cobre utilizado na sua composição. 
Além disso, o cobre confere ao ouro 
a maleabilidade necessária para a 

confecção de jóias e objetos.

A reciclabilidade do 
cobre é maior do que 

qualquer outro metal. Até 
hoje, somente 12% dos 
recursos mundiais foram 

extraídos.
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3.5. Gestão de Pessoas

A gestão dos recursos humanos na Paranapanema 
dá-se através dos programas existentes em todas as 
Empresas, que interagem apresentando resultados 
baseados na participação e no envolvimento dos 
integrantes da força de trabalho.

A força de trabalho total  da Paranapanema fechou 2008 com um contingente de 3.504 pessoas, sendo 2.378 
colaboradores e 63 estagiários. Adicionalmente, 1.063 colaboradores de empresas contratadas com supervisão 
própria também atuam como terceiros nas atividades de manutenção, segurança, limpeza, alimentação e 
transporte, sem a supervisão direta das  Empresas. 

Perfi l dos colaboradores

 

 

GESTÃO PARTICIPATIVA

A gestão de pessoas é papel das lideranças das Empresas, cabendo às áreas de Recursos Humanos o 
papel de integrador da gestão dos processos de Recrutamento e Seleção, Remuneração, Capacitação e 
Desenvolvimento de Pessoal, Saúde e Segurança voltados para a satisfação e o bem-estar da força de 
trabalho.

A defi nição da organização do trabalho e da estrutura de cargos é realizada pelas áreas de RH,  onde 
é efetivamente defi nido o foco de atuação das práticas relativas à gestão de pessoas, em especial 
aos sistemas de trabalho. A gestão é participativa, atuando através dos níveis hierárquicos de cada 
Organização.

Pessoal Caraíba Eluma Cibrafértil  Holding Total 

Colaboradores diretos 880 1.399 90 09 2.378 

Na Paranapanema  37,0% 58,8% 3,8% 0,4% 100% 

 

 Mulheres Negros 

Em relação ao Total de Colaboradores 8,3% 18,4% 

Em cargos de Liderança 3,2% 1,6% 

 

 

 

Dados até 2006 apenas com números da Caraíba. 
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Importante destacar que continuamente as ações a serem implementadas são acompanhadas durante 
as reuniões gerenciais de políticas de gestão ou análise do Negócio, que fazem parte do monitoramento 
realizado via o Sistema Gerencial, consolidando, assim, uma gestão para que as metas de desempenho 
sejam atingidas.

SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAS

O processo de seleção de pessoal é interno e 
externo, privilegiando a “prata da casa”. É realizado 
de forma predominantemente competitiva, sendo 
amplamente divulgado internamente para que 
os colaboradores possam participar ou indicar 
candidatos. 

Em algumas empresas as ações de recrutamento 
e  seleção estimulam a contratação de parte da 
mão-de-obra em comunidades próximas, mas 
em todas elas predominam igualdade e justiça, 
através do aproveitamento dos melhores recursos 
humanos disponíveis, de forma  transparente e 
de livre participação de todos, assegurando assim 
uma imagem de idoneidade. Além das localidades 
próximas, constituem-se em fonte de recrutamento 
de pessoal, os estagiários e ex-estagiários, bem 
como colaboradores que prestam serviço como 
temporários. 

Os instrumentos de seleção contemplam: Avaliação 
Curricular, Provas Escritas e Práticas, Dinâmica de 
Grupo, Entrevista, Avaliação Psicológica  e Exames Médicos. 

Os requisitos de escolaridade e experiência estão estabelecidos nas descrição de cargos e as habilidades 
requeridas, assim como os requisitos de desempenho, são definidos pelo solicitante e pela área de 
RH. 

Os novos colaboradores, antes de serem encaminhados aos postos de trabalho, passam por Programa 
de Integração em cada Empresa, que promove a sua integração multifuncional, facilitando a cooperação 
entre as áreas. Na integração, recebem Manual de Integração (Eluma), Código de Ética e Conduta, além 
de informações de segurança e meio ambiente. Mesmo os colaboradores terceirizados passam por 
treinamento de Integração de segurança e meio ambiente.

REMUNERAÇÃO

A Paranapanema adota sistemas de remuneração fixa e variável. A primeira está baseada em política que 
leva em conta o mercado e a consistência interna. A segunda é resultante de atingir as metas negociadas 
com os colaboradores. 

A remuneração variável é um processo transparente, definida, implantada e acompanhada por todos os 
colaboradores. O Programa de Participação nos Lucros ou Resultados tem como objetivo o estímulo 
para que as metas sejam atingidas, baseado no orçamento da empresa, propiciando maior integração 
entre a Empresa e, seus colaboradores pelo compartilhamento de metas e objetivos empresariais, 
incentivando a produtividade e permitindo a participação econômica dos colaboradores nos resultados 
obtidos anualmente pela Empresa.
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Anualmente são pesquisadas práticas de remuneração, reconhecimento, incentivo, bonificação e 
premiação adotadas pelo mercado de trabalho definido, analisando e comparando com as que são 
por nós praticadas, e adotando, sempre que necessário, medidas corretivas e coerentes com as nossas 
políticas. 

Os critérios de promoção estão baseados na competência pessoal e reforçam o desenvolvimento dos 
colaboradores, estando estabelecidos nos critérios de acesso a cargos vigentes nas Empresas. 

Importante ressaltar que todas as práticas relativas aos sistemas de trabalho estão integradas e 
alinhadas aos objetivos das Empresas e da Paranapanema, levando ao alinhamento entre objetivos 
dos colaboradores e os empresariais, estimulando assim a obtenção de metas de alto desempenho e 
promovendo a cultura da excelência na Paranapanema.

Há, na holding, um comitê que se reúne periodicamente, presidido por um dos membros do Conselho 
de Administração, para definir as principais políticas de recursos humanos voltadas para as ações 
corporativas. Em 2007 este grupo, com apoio da consultoria Hay Group, definiu as políticas de cargos e 
remuneração, contemplando os cargos operacionais, staffs e executivos, de modo a melhor aproveitar a 
sinergia de todas as Empresas e também um plano de carreira, que foram implementados em 2008 na 
Caraíba e está prevista a implantação na Eluma em 2009.

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

As políticas e as diretrizes para a gestão do 
treinamento e do desenvolvimento de pessoal 
nas Empresas da Paranapanema buscam a 
melhoria de desempenho dos colaboradores 
nos seus respectivos cargos ou funções, atuais 
e futuros, em sintonia com as estratégias 
estabelecidas,  evidenciando a importância do 
treinamento para a consecução de objetivos 
do negócio.

Cada Empresa tem seus treinamentos 
específicos, para atendimento das necessidades 
operacionais e/ou dos gaps de aprendizagem 
detectados através do entendimento entre 
as chefias e os colaboradores, buscando 
ampliar os conhecimentos e habilidades dos 
mesmos para o atendimento às necessidades 
de atuação das Empresas em um ambiente 
cada vez mais competitivo, ou seja, de forma 
a cultuar sempre a busca da excelência. Há, 
ainda, os Planos de Treinamento Institucional,  
para diversas áreas e relacionados aos 
resultados estratégicos visados. 

A identificação das necessidades de 
treinamento, desenvolvimento e educação 
são feitas em dois momentos. O primeiro é 
feito em reunião dos comitês de gestão de 
pessoas onde, à luz dos objetivos estratégicos, 
são definidos os treinamentos institucionais 
necessários para facilitar que tais objetivos 
sejam atingidos. 

O segundo momento está voltado 
para identificação de necessidades de 
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treinamento específicas, ligadas diretamente ao desempenho do nível operacional, decorrente dos 
gaps de competências e habilidades identificadas para cada cargo. Também podem ser consideradas 
as necessidades identificadas, tendo como base a negociação de metas de desempenho individual, 
mediante diálogo entre a chefia e o empregado, que concluem sobre os treinamentos necessários para 
o cumprimento da metas de trabalho negociadas.

Assim, conforme relatado, a capacitação e o desenvolvimento das pessoas são projetados de forma a 
contemplar tanto as necessidades dos colaboradores assim como os das Empresas. O planejamento, a 
execução e a avaliação dos treinamentos institucionais são da alçada do órgão gestor de pessoas, a área 
de Recursos Humanos das Empresas. 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.

AVALIAÇÃO DA CAPACITAÇÃO

Os treinamentos internos são realizados em salas de aula e/ou nos locais de trabalho (OJT). Para tanto, 
as Empresas dispõem de salas especiais ou de Centros de Treinamento com infraestrutura e recursos 
para informática e treinamento multimídia.

Em algumas Empresas, além dos Centros de Treinamento, existem salas descentralizadas pelas diversas 
unidades que integram a estrutura organizacional equipadas com equipamentos instrucionais necessários 
e dotadas de bom conforto ergométrico. 

Para aferir a eficácia dos processos de capacitação e desenvolvimento, utilizam-se, quando aplicável e 
relevante, três tipos de avaliação:

Reação – no final do curso, através de questionário, mede a aplicabilidade do treinamento. 

Efetividade – quando for o caso, após determinado período do término do treinamento.

Comparação – melhoria de performance pela redução do gap de 1 avaliação para outra.

Em algumas Empresas, para aferir a eficácia dos processos de capacitação e desenvolvimento, também 
são consideradas informações de Pesquisa de Clima Organizacional e de Entrevistas de Desligamento. 
Adicionalmente, são utilizados sistemas de avaliação de desempenho baseados em competências e 
habilidades, dentro de três modelos: Competências das Lideranças, Competência Comportamental do 
Nível Operacional e Habilidades do Nível Operacional.

PARTICIPAÇÃO E COOPERAÇÃO

Há o reforço da participação em grupos multifuncionais como forma 
de estimular a cooperação, a comunicação eficaz e o compartilhamento 
de conhecimento e habilidades, como comitês de Políticas de Gestão, 
Grupos de Solução de Problemas (como os Círculos de Controle da 
Qualidade – CCQ), Grupos de Aprendizagem etc., que propiciam 
oportunidades para que os colaboradores desenvolvam a iniciativa, a 
criatividade a inovação e todo o seu potencial individual e em grupo, 
homogêneos ou heterogêneos. Adicionalmente possibilitam a criação de 
um ambiente agradável para trabalhar e contribuem para o fortalecimento 
da sua Empresa. Seus trabalhos contribuem efetivamente para a melhoria 
dos processos organizacionais, incluindo as condições de trabalho. O 
processo de decisão conta com a participação dos colaboradores, que 
são consultados para validar ou indicar mudanças que irão afetar o seu 
trabalho. Isto ocorre, por exemplo, na negociação anual de metas que 
integram o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PPR. 
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DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL

Desde a sua contratação, os colaboradores participam de diversos métodos de orientação, 
aconselhamento, empregabilidade, rotação no trabalho e desenvolvimento de carreira, usados na sua 
capacitação e desenvolvimento, pessoal e profissional. Dentre os principais citamos:

Fortalecimento de Equipe - voltado para articular os colaboradores em times autônomos.  

CCQ/Círculos de Controle de Qualidade - para a solução de problemas na área de trabalho.

Projeto Vídeo-Via - para dar um melhor aproveitamento às 720 horas/ano gastas durante o 
transporte dos colaboradores na Caraíba, foram instalados equipamentos audiovisuais nos ônibus, que 
se transformaram em escolas e centros de cultura e lazer ambulantes.

Plano de Assistência Educacional (PAE/PAED) – reembolso de percentual dos custos para  
cursos especiais que estejam correlacionados com as atividades desenvolvidas nas Empresas.

E-learning (Educação à Distância) – busca de novas alternativas de treinamento e educação 
que proporcionem maior acessibilidade, agilidade, flexibilidade e baixo custo, mediante tecnologia de 
e-learning.  

Programa 5S- o treinamento que valoriza o ambiente de trabalho das pessoas, desenvolvendo a 
consciência para a organização, a limpeza e a segurança no trabalho, sendo base para o gerenciamento 
da Qualidade nas Empresas.

Quadro de Acesso - o desenvolvimento de carreira é propiciado via acesso a cargos de diferentes 
níveis, inclusive entre as Empresas.

Programa de Trainees - busca captar jovens talentos recém-formados e prepará-los para exercer, a 
médio e longo prazos, funções técnicas e/ou gerenciais necessárias às Empresas. 

Criatividade - que incentiva o potencial criativo de todas as pessoas, permitindo desenvolver soluções 
para problemas e propor melhorias ao trabalho e/ou ao ambiente.

Treinamento Básico de Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional – para informar a 
todos os colaboradores próprios e de terceiros sobre riscos existentes no trabalho e suas diversas formas 
de prevenção, evitando danos a integridade física e a saúde do trabalhador e ao meio ambiente. 

Colaboradores beneficiados por PAE/PAED 

Ano Mestrado 
Especializ/ 

MBA 
Graduação Técnico Total 

2008 00 14 47 25 86 

2007 02 42 70 80 194 

2006 02 54 100 104 260 

2005 08 36 22 72 138 

2004 12 18 18 86 134 

Total 24 164 257 367 812 
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Em 2008, realizamos um total de 56.048 horas de treinamento 
nas áreas comportamentais, de qualidade, capacitação técnica, 
segurança e meio ambiente. Investimos em treinamento, 
desenvolvimento e educação um total de R$ 651.778,00

Este investimento no desenvolvimento das pessoas, aliado  à política 
de recrutamento e a seleção de pessoal, tem trazido benefícios 
para as Empresas da Paranapanema, que se refletem no aumento 
da produtividade para os principais produtos e no preenchimento 
de vagas que representam promoções/reclassificações com 
pessoal interno.

BENEFÍCIOS

Além dos benefícios legais, outras condições e programas são oferecidos aos colaboradores das 
Empresas da Paranapanema, buscando atrair e, principalmente, reter o colaborador na Empresa, criando 
um ambiente de trabalho mais atrativo. Conheça as principais:  

Ano  R$/empregado 

2008 274,09 

 

Benefício Abrangência Observações 

ASSISTÊNCIA MÉDICA 
SUPLETIVA Corporativo 

Atendimento médico-hospitalar e odontológico em 
rede ampla. Inclui dependentes. 

PREVIDÊNCIA PRIVADA Corporativo Através da BrasilPrev. 
SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

Corporativo 
Até 60 remunerações, auxilio funeral, cesta básica 
e assistência médica por 12 meses para familiares 

CESTAS NATALINAS Corporativo A todos os empregados 

CONVÊNIOS COM FARMÁCIAS   Eluma 2 unidades de Santo André/SP e em Serra/ES 
CONVÊNIOS  SUPERMERCADOS Eluma 2 unidades de Santo André/SP 

ESPAÇO RECREATIVO 
Eluma 

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

AUXÍLIO CRECHE Eluma / Caraíba Convênios com entidades locais 
AUXÍLIO PRÓTESE 

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

SERVIÇO SOCIAL Caraíba Colaboradores e familiares na Caraíba 

BIBLIOTECA Caraíba Acervo técnico e livros para consulta e Internet 
CLUBE DO LIVRO Caraíba Livros e DVDs de educação, cultura e lazer 

HOMENAGEM EMPREGADOS 
Caraíba 

Empregados que completam 10, 20, 25 e 30 anos 
de serviços 

CARAÍBA SOLIDÁRIA Caraíba Apoio às entidades cadastradas com voluntários  
INSERÇÃO DE PORTADORES  

DE DEFICIÊNCIA (COGNITIVA) 
Caraíba 

Apoio da APAE 

GERENCIANDO O PRÓPRIO 

FUTURO 
Caraíba 

Preparação para a saída da empresa de 
colaboradores em vias de aposentadoria 

INSERÇÃO DE EGRESSOS DO 

INSS E REINTEGRADOS 
Caraíba 

Facilitação do seu retorno efetivo ao trabalho. 
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SAÚDE OCUPACIONAL

As Empresas que constituem a Paranapanema proporcionam aos seus colaboradores serviço médico 
nas unidades industriais para atendimentos de emergência, além de convênios com  unidades de saúde 
nas cidades. 

É feito o controle da realização dos exames ocupacionais 
previstos em lei, particularmente dos exames periódicos de 
saúde. As doenças ocupacionais e os acidentes de trabalho têm 
tratamento médico acompanhado pelas Empresas e os custos 
decorrentes são assumidos por elas.

As principais atividades decorrentes dos resultados obtidos pela 
identificação dos perigos e riscos para a saúde são detalhadas 
nos documentos abaixo, exigidos pelas NR 7 e NR 9,  bem como 
nas políticas de Saúde Ocupacional das Empresas: 

PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde 
Ocupacional – para diagnosticar casos de doenças ocupacionais, 
bem como levantar dados e informações para sustentação de 
programas que sejam capazes de garantir aos colaboradores 
uma melhor qualidade de vida.

PPRC - Programa de Prevenção de Riscos Coronarianos 
– busca orientar os colaboradores quanto aos riscos de doenças 
cardiovasculares e recomenda medidas preventivas.

Programa Sorriso (Saúde Bucal) - em parceria com o SESI 
(Serviço Social da Indústria) são mantidos dois consultórios 
odontológicos, dentro da Caraíba, um para tratamentos clínicos 
e outro para atender as necessidades de próteses, sem ônus 
para os colaboradores. 

SEGURANÇA DO TRABALHO

A segurança na prática do trabalho é sempre prioridade na Paranapanema.  As atividades são executadas 
de maneira a não pôr em risco a integridade das pessoas, equipamentos ou instalações. Esta política visa 
a zelar por um bom ambiente de trabalho, assegurando as melhores condições a todas as pessoas que 
trabalham nas Empresas da Paranapanema. 

Os principais perigos e riscos relacionados  à  segurança e à ergonomia são identificados,  principalmente, 
por meio de: 

Auditorias de Segurança, realizadas pela área de segurança e auditorias comportamentais 
(identificação de atos inseguros) realizadas por pelos técnicos de segurança e lideranças.

Monitoração da condições ambientais, com acompanhamento dos agentes físicos, químicos e 
biológicos de exposição. Os riscos  são identificados e avaliados através do PPRA. 

Estudos específicos conduzidos pelas áreas de Segurança e Meio Ambiente e de Medicina do 
Trabalho.

Consulta direta aos colaboradores, através da Pesquisa de Clima Organizacional.

Atuação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA.

Assim, as principais atividades decorrentes dos resultados obtidos pela identificação dos perigos e 
riscos para a higiene, ergonomia e segurança industrial são detalhadas conforme as NR 7 e NR 9.



48

PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - visa a preservar a saúde e integridade 
dos colaboradores, através do controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou futuros no 
trabalho. 

PCA - Programa de Conservação Auditiva - visa a proteger e preservar a saúde dos colaboradores 
potencialmente expostos ao ruído, através da adoção de medidas de engenharia para controle da 
exposição.

PPR - Programa de Proteção Respiratória - tem como objetivo  proteger o empregado quanto 
à exposição a agentes que afetam o sistema respiratório.

DE - Diagnóstico Ergonômico – levantamento das atividades realizadas pelos trabalhadores 
potencialmente expostos a agentes ergonômicos para prevenção de doenças osteomusculares. 

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos – visa à gestão dos riscos de processo passiveis 
de causar acidentes que resultem em grandes perdas pessoais, materiais ou ambientais

São mantidos registros dos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, bem como das investigações 
de suas causas, sendo elaborados planos de ação para neutralização das mesmas.

A força de trabalho é orientada quanto ao uso adequado dos equipamentos de proteção individual e 
coletiva (EPI e EPC), em função dos riscos. Os equipamentos de proteção são especificados tecnicamente 
pelas áreas de segurança e testados pelos usuários antes da aprovação. 

As Empresas dispõem de  Brigada de Emergência, constituída por colaboradores das diversas áreas 
operacionais, devidamente treinados, coordenada por técnicos de segurança. 

BEM-ESTAR, SATISFAÇÃO E MOTIVAÇÃO

Cabe às áreas de RH das Empresas identificar os fatores que afetam o bem estar, a satisfação e a 
motivação das pessoas, através da análise das informações obtidas através das avaliações feitas nos 
processos de capacitação e desenvolvimento das pessoas, das avaliações de desempenho, do feedback 
recebidos dos colaboradores, de visitas de benchmarking a outras empresas, das auditorias internas de 
5S, nas pesquisas salariais no mercado de trabalho e nas pesquisas com  colaboradores.

Para medir formalmente o grau de bem-estar, satisfação e motivação das pessoas, a Caraíba realiza 
Pesquisa de Clima Organizacional. Essa pesquisa é conduzida com recursos internos, atingindo, em 
média, cerca de 75% da população prevista. As respostas são consideradas boas quando obtém nota 
acima de 6, de um  máximo de 10 pontos.  As questões são agrupadas em: 

Liderança, Relacionamento, Sistemas de Reconhecimento, Condições de trabalho, 
Ambiente Físico, Desenvolvimento profissional, Imagem da empresa, Alinhamento aos 
Valores Organizacionais e Avaliação da pesquisa.

O clima organizacional propício ao bem-estar, à satisfação e à motivação das pessoas é mantido através 
de um conjunto de serviços, benefícios, programas e políticas colocados à disposição dos colaboradores, 
buscando a Qualidade de Vida no trabalho. 

Os principais anseios dos colaboradores são identificados através de estudos específicos conduzidos 
pelas áreas de RH, que contemplam consultas diretas aos colaboradores e registro de feedbacks 
espontâneos. Estes resultados são consolidados e analisados pelos comitês de gestão de Pessoas, sendo 
posteriormente submetidos à aprovação, para futura implantação.
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3.6. Gestão de Clientes e Fornecedores

FORNECEDORES

O sucesso de qualquer cultura de Sustentabilidade passa 
obrigatoriamente pela cadeia produtiva e pelos fornecedores, 
entendendo-os como extensão dos compromissos e ações das 
Empresas.

Na Paranapanema existe um total de 11.758 fornecedores 
registrados no cadastro, incluindo fornecedores nacionais e 
estrangeiros de materiais, de serviços e agentes credenciados.

Com a implementação do SAP houve a centralização do cadastro 
de materiais e serviços.

Agrupamento, Seleção e Qualificação

O processo de Gestão de Fornecedores e Parceiros compreende 
a qualificação e o cadastramento, o relacionamento e a gestão do 
desempenho dos fornecedores. Após avaliação da documentação 
o fornecedor poderá ser agrupado como segue:

• Fornecedor Estrangeiro – 329 cadastrados

• Fornecedor Serviço – 3.657 cadastrados;

• Fornecedor Materiais – 6.279 cadastrados;

• Fornecedor Transportadora – 1.493 cadastrados;

Os requisitos dos processos gerenciados pelas áreas de 
Suprimentos vêm das necessidades das áreas operacionais e de 
apoio.  Na maioria dos casos, o desafio é a melhoria do desempenho 
da organização.

Gestão de 
Fornecedores e 
Parceiros

O cobre inibe o crescimento de uma 
grande variedade de parasitas, algas, 
bactérias e vírus. Por isso, a utilização 

de tubos e conexões de cobre em 
sistemas hidráulicos, protege também 

a saúde.

O cobre defende as células contra 
a oxidação, diminuindo os riscos de 

câncer e doenças cardíacas, Junto com 
enzimas encontradas dentro e em 

volta das células, o cobre ajuda o corpo 
humano a neutralizar os radicais livres 
para prevenir a destruição das células.
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Na etapa de qualificação e cadastramento, são considerados 
fornecedores aqueles que estão:

• Certificados na NBR ISO 9001, por entidades devidamente 
reconhecidas cuja certificação contemple o processo ou sistema de 
fabricação do material fornecido à Empresa;

• Qualificados através da solicitação do usuário e/ou unidade responsável 
pela contratação, após realização de testes específicos.

Relacionamento com fornecedores

Para as transportadoras credenciadas, é realizada, trimestralmente, uma avaliação. No caso de fornecedores 
de serviços terceirizados (contratos), é realizada anualmente uma avaliação, considerando que 90% 
desses contratados são para serviços de manutenção.  As avaliações técnicas para credenciamento das 
empresas responsáveis pela manutenção de equipamentos críticos são de responsabilidade das áreas 
que acompanham a execução dos serviços. 

Os desempenhos dos fornecedores de materiais ocorre semestralmente e a avaliação é realizada 
automaticamente pelo SAP levando em consideração os seguintes critérios: preço, qualidade e 
fornecimento. O desempenho de cada fornecedor de material da qualidade é informado após conclusão 
da avaliação através de correspondência formal. De acordo com pontuação obtida o fornecedor pode 
ser considerado aprovado, sob concessão ou reprovado, os fornecedores que obtiverem notas inferiores 
a 55 serão notificados e solicitados planos de ação corretiva.

As principais formas de comunicação e de feedback incluem os seguintes canais de relacionamento: fax, 
e-mail, telefone, reuniões na Empresa e visitas aos fornecedores.

Destaque para o sistema de comércio eletrônico, considerado pela Mercado Eletrônico como um 
benchmark de implantação para consultas eletrônicas. 

Minimização de custos e incentivo às melhorias

Para reduzir os custos associados à gestão do fornecimento, incluindo as auditorias realizadas em 
produtos ou fornecedores, a Paranapanema prioriza o estabelecimento de relações duradouras, 
tornando os fornecedores parceiros com objetivo de crescimento mútuo, buscando conduzir um 
relacionamento muito mais do que uma simples interação comercial.

Essas parcerias são formalizadas por contratos de médio e longo prazo e prevêem reuniões periódicas 
para reanalisar as condições contratadas e o que pode ser feito para otimizar os resultados para as 
duas partes. 

Entre outras ações para minimizar os custos relativos ao fornecimento estão:

• Incrementar contratos de fornecimento contínuo, reduzindo estoques e desmobilizando o capital de 
giro;

• Reduzir o número de fornecedores ativos em compras e renegociar contratos de fornecimento;

• Identificar fornecedores comuns ao grupo, como forma de aumentar o poder de negociação;

• Utilizar a ferramenta de Comércio Eletrônico e Leilão Reverso da empresa Mercado Eletrônico, 
permitindo ganhos e melhorias do processo de aquisição e diligenciamento de compras e de recebimento 
de materiais.
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CLIENTES

A atuação doas Empresas da Paranapanema em relação aos seus Clientes reflete a aplicação do de 
valores (Visão, Missão, Crença, Filosofia Gerencial, Políticas e Código de Ética e Conduta).  

A gestão do conhecimento e da imagem em relação aos clientes e ao mercado, e posteriormente, do 
seu relacionamento e satisfação, é estruturada através de práticas de gestão e padrões de  trabalho, 
que levam em conta as suas necessidades e expectativas, permitindo, assim, aprofundar ainda mais o 
entendimento dos seus requisitos. 

Conhecimento e segmentação de mercado

Os mercados de atuação são definidos principalmente em função dos tipos e características dos 
produtos e pela sua localização geográfica, condições básicas para uma atuação competitiva. 

Assim os mercados são selecionados e os clientes são agrupados considerando, principalmente, os 
atributos exigidos para os produtos e os relacionados às condições de logística, e se aplica tanto a 
clientes e mercados atuais, como à concorrência e potenciais.

Necessidades do mercado e identificação de requisitos 

As necessidades, atuais e futuras, e os fatores de decisão de compra para clientes (atuais, ex-clientes 
e em potencial) e do mercado (concorrência) são identificadas por meio de uma série de métodos e 
que envolvem:

• Visitas de prospecção e promoção de vendas, comerciais, técnicas.

• Visitas relacionadas aos serviços associados ao produto.

• Contatos diretos com Traders, Agentes e Consumidores Internacionais.

• Publicações especializadas.

• Participação em Seminários, Congressos e Eventos Internacionais.

• Pesquisas Técnicas e Comerciais e de Satisfação do Cliente.

• Reclamações dos clientes.

As informações obtidas através dos métodos de identificação de requisitos são consolidadas pelas áreas 
Comerciais/Marketing e posteriormente analisadas, compreendidas, revisadas e aprovadas em Reuniões 
de Gestão Comercial, o que permite descobrir novas tendências e conhecer ainda melhor os nossos 
clientes e o mercado e, o que é mais significativo, nos antecipar-se à novas oportunidades, identificando 
requisitos ainda não totalmente compreendidos como necessidade pelos próprios clientes, podendo 
gerar inclusive, ações de modificação nos nossos processos organizacionais.

Divulgação e promoção da marca 

A divulgação da imagem, marca, produtos, serviços associados e ações de melhoria aos clientes, atuais 
e potenciais, nos diversos segmentos de mercado, é realizada pela Empresa através de meios de 
comunicação institucionais.

A clareza, a autenticidade e o conteúdo adequado das mensagens, de forma a reforçar a credibilidade 
e assegurar uma imagem positiva para a organização, são garantida através da atuação das áreas de 
Marketing, de modo que as mensagens desenvolvidas sejam revistas antes da sua divulgação, de forma 
a não gerar expectativas que extrapolem o que é realmente oferecido. Também há preocupação com 
a qualificação dos profissionais das empresas que prestam serviços na criação das peças publicitárias 
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utilizadas para suportar as ações de propaganda e publicidade. Adicionalmente, o “Manual de Identidade 
Visual” define todos os parâmetros da nossa marca (logomarca, uniformes, impressos etc).

Relacionamento com clientes

A seleção dos canais de relacionamento é definida com base nas necessidades dos clientes e do mercado 
identificadas a partir dos métodos de identificação de requisitos e nas informações consolidadas pelas 
áreas Comerciais e de Marketing das Empresas.

As  informações são disponibilizadas aos clientes através de vários meios de comunicação para clientes 
e mercado, amplamente divulgados, tornando disponíveis canais de relacionamento para que os clientes 
possam solicitar assistência, fazer negócios e comunicar suas reclamações e sugestões, ou seja, possam 
efetivamente manifestar-se. Estes canais de acesso variam em função das peculiaridades dos diferentes 
grupos de clientes e dos diversos segmentos de mercado relativos a cada Empresa, e podem abranger: 
Telefones diretos com as áreas comerciais, Agentes no Mercado Exterior, Correio Eletrônico, Fax, 
Visitas Técnicas, Institucionais ou de Atendimento e Site na internet.

 

Tratamento as reclamações ou sugestões

As reclamações, sugestões e as solicitações dos clientes são tratadas de forma estruturada e sistemática 
através dos padrões de atendimento de cada Empresa, visando à eliminação das causas e busca da 
satisfação.

O acompanhamento das reclamações é realizado respeitando prazo de avaliação  e retorno ao cliente, 
como forma de assegurar que sejam pronta e eficazmente atendidas ou solucionadas.

Assim toda e qualquer manifestação dos clientes, via telefone, fax, Internet, carta ou verbal por ocasião das 
visitas, é acolhida por qualquer das áreas da Empresa em questão e encaminhada para a área comercial/
marketing que adota as providências necessárias, dando uma destinação adequada ao assunto. 

Medição da satisfação

Em algumas Empresas, a medição da 
satisfação dos clientes e grupos de clientes, 
assim como a avaliação da fidelidade e a 
identificação de fatores de insatisfação, 
é obtida através, principalmente, da 
aplicação de pesquisas, destacando-se a 
Pesquisa de Satisfação de Clientes.

O método utilizado para obtenção das 
informações é quantitativo, através de 
questionários respondidos pelo pessoal 
das áreas comercial e técnica, via 
correios (com follow-up telefônico) ou 
pessoalmente. 

Adicionalmente, a insatisfação dos 
clientes também é avaliada pelos 
indicadores relativos ao processo de 
tratamento de reclamações, que inclui número de reclamações de clientes. A fidelidade dos clientes 
também é avaliada pelos indicadores relativos ao mercado, que inclui a evolução de vendas e o Market 
Share em relação aos concorrentes em cada um dos clientes.

O percentual de 2008 refere-se apenas à Caraíba Metais, pois a Eluma 
passou a realizar a pesquisa com clientes de 2 em 2 anos e a Cibrafértil 
não fez pesquisa formal.
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Principais Clientes

Verifica-se uma forte concentração no mercado interno para a Eluma e Cibrafértil, pelas características de 
seus produtos, enquanto que a Caraíba (catodos, vergalhões e fios) concentrou-se mais nas exportações 
no período mais recente, em função da grande demanda externa por este tipo de commodities.

Para a Caraíba, no âmbito internacional, o mercado-alvo são as indústrias de fios e cabos metálicos para 
fins elétricos, ou seja, no Mercosul (Argentina, Uruguai e Paraguai), além das estabelecidas em países 
mais facilmente acessíveis às disponibilidades e custos logísticos, a partir da localização da Caraíba 
Metais: EUA, Canadá, Austrália, Costa Rica,  Inglaterra, Argentina, Uruguai, Venezuela, Bolívia, Nigéria, 
China, Taiwan e outros países. Vale ressaltar que o mercado preferencial é o Mercado Interno, porém a 
exportação de vergalhão e cátodo é uma alternativa considerada no mix de mercado da empresa, bem 
como nas situações adversas do mercado brasileiro.

Devido ao perfil do negócio, a carteira de clientes da Cibrafértil é restrita, porém valiosa – são produtores 
locais de fertilizantes e escritórios regionais de multinacionais. Desde 2006, a Cibrafértil também é uma 
empresa exportadora. Sua primeira exportação ocorreu para a Argentina. Em 2007,  voltou a exportar 
para esta País. Em ambos os casos, o produto exportado foi o Superfosfato Simples Granulado Granel 
(GSSP 20%). Em 2008 o produto exportado foi o Superfosfato Simples Granulado Granel (GSSP 18%), 
tendo como destino o Uruguai.

No caso da Eluma, além do mercado interno, atua também em diversos países do mercosul, Europa e 
Ásia, como Argentina, Bolívia, Canadá, China, Espanha, Estados Unidos da América, Irlanda, Israel, Itália, 
Líbano, Paraguai, Síria, Suíça, Turquia, Ucrânia, Uruguai e Venezuela. 

Inventado na Alemanha e 
introduzido no Brasil por 

Fernando Hackradt e Cia., 
o Nitrofoska foi o primeiro 
fertilizante completo do 

mundo.
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3.7. Gestão Social
A gestão social é uma das grandes focos de atenção na Paranapanema. Além de buscar melhorar 
cada vez mais a qualidade de vida dos seu colaboradores, também procura  oferecer condições para 
melhoria dessa qualidade fora do ambiente de trabalho. 

Assim, além dos programas já citados no capítulo referente à gestão de pessoas e que afetam diretamente 
seus  colaboradores, também implementa programas que atingem familiares, dependentes cadastrados, 
comunidades circunvizinhas das instalações industriais e outros grupamentos sociais.

Dos programas já descritos e que também atendem pessoas de fora do ambiente de trabalho, lembramos 
alguns dos mais significativos pelo seu alcance social:

Assistência Médica Supletiva em todo a Paranapanema, com atendimento médico-hospitalar e 
odontológico. 

Previdência Privada, implantada em 2002, através da BrasilPrev para toda a Paranapanema.

Seguro de Vida em grupo.

Entrega de Cestas Natalinas a todos os colaboradores da Paranapanema.

Inserção de Portadores  de Deficiência com apoio da APAE em atividades na Caraíba.

Reinserção de colaboradores egressos do INSS para uma completa readaptação no ambiente 
de trabalho na Caraíba.  

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

Dia das Crianças Feliz e Natal Surpresa 

Essas ações proporcionam a entrega de brinquedos aos 
dependentes de colaboradores entre 0-11 anos, no Dia das 
Crianças e no Natal. Foram contemplados em 2008 todos os 
colaboradores com dependentes nesta faixa etária.

Festa de Natal 

Para aumentar a integração entre a empresa, os colaboradores e 
seus familiares, todo ano, Caraíba, Cibrafértil e Eluma promovem, 
em suas unidades, Festa de Confraternização de Natal. A Eluma 
realiza nas Unidades de Santo André/SP e Vitória/ES. A Caraíba 
e a Cibrafértil fazem a festa juntas no clube da Associação dos 
Empregados da Caraíba Metais/AECM

Durante todo o dia o colaborador e seus dependentes desfrutam de shows, brincadeiras para adultos 
e crianças, jogos, além de uma alimentação especial.

Na Festa de Natal, a Eluma incentiva os colaboradores a doarem 1 kg de alimento a ser entregue no dia 
da festa.  No ano de 2008, foram arrecadados aproximadamente 310 kg de alimento, encaminhados ao 
Centro de Recuperação Camille Flamarion com sede em Mauá região da Grande São Paulo.
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Plano de Auxílio à 
Educação

Funciona tanto na Caraíba 
e na Cibrafértil (PAE), quanto 
na Eluma (PAED) para estimular seus 
colaboradores a complementarem/ampliarem os 
estudos. Reembolsa um percentual do valor do curso que 
o colaborador irá fazer, desde que possua relação com o seu 
cargo e com o negócio da Empresa, contribuindo para o seu crescimento 
profissional. Direcionado para cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação 
(especialização, MBA). Para concorrer à bolsa é necessário ser colaborador da empresa 
há um ano, no mínimo. O número de vagas, critérios e orçamento são definidos em cada 
Empresa.  

Estágio de Estudantes

Funciona nas Empresas da Paranapanema, partindo da crença que o desenvolvimento dos jovens 
talentos é de fundamental importância para o futuro de seus negócios e do país. Em parceria com 
universidades, a empresa oferece o Programa de Estagiários, que representa uma grande oportunidade 
para os estudantes iniciarem suas carreiras profissionais.

São oferecidas vagas para estudantes de nível universitário ou técnico, que sejam dinâmicos e sejam 
interessados em uma carreira desafiadora numa empresa do porte das da Paranapanema. 

Programa de Alfabetização 

Criado em 2005, a partir de censo de escolaridade que detectou que muitos dos seus colaboradores 
não possuíam a escolaridade mínima, o Ensino Fundamental. Para resolver esta questão, em parceria 
com a Secretaria de Educação e Formação Profissional de Santo André, implantou o Programa de 
Alfabetização Eluma para a complementação da escolaridade.

Assim, a Empresa mantém uma escola nas suas dependências, onde até 2008, foram ministradas as 
disciplinas obrigatórias do Ensino Fundamental, hoje, em vias de implementação do Ensino Médio, 
pretende-se atingir um público de 80 colaboradores. Além das disciplinas regulares, foram instaladas 
nas Unidades de Utinga e Capuava, em Santo André, salas com computadores para ministrar aulas 
de informática visando à inclusão digital dos alunos. De 2006 à 2008 cerca de 110 alunos estiveram 
envolvidos nas aulas do ensino fundamental. Em 2008 o investimento foi de aproximadamente R$ 
320.000,00, entre transporte, refeição e professores.

Família na Fábrica 

Recebe familiares dos colaboradores da Caraíba e da Cibrafértil, uma vez por quadrimestre,  
proporcionando um dia de integração entre os empregados e seus familiares em atividades diversas 
desenvolvendo trabalhos artísticos, educativos, lúdicos e culturais melhorando o relacionamento com 
a sua na família.
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Assistência Médica e Hospitalar 

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

Ação Solidária Santa Catarina

Cumprindo seu compromisso de Responsabilidade 
Social, em novembro de 2008, a Eluma mobilizou seus colaboradores a participar da Ação Solidária 
em apoio as vítimas das enchentes que ocorreram em Santa Catarina. Na ocasião, foram arrecadados 
centenas de donativos: alimentos, peças de vestuário e  pares de calçados. Em conjunto com uma 
empresa Transportadora, também participante da Ação, realizou gratuitamente o envio das doações.  A 
Caraíba também participou desta ação solidária com envio de alimentos e calçados.

Campanha MC Dia Feliz 2008

A ELUMA foi uma das empresas patrocinadoras da Campanha 
MC Dia Feliz 2008, que é uma ação mundial e este ano foi 
realizada no dia 30 de Agosto. Os valores arrecadados com as 
vendas do lanche BiG MC, foram revertidos para a casa Ronald 
MC Donald ABC, que atende crianças com câncer.

Menor Aprendiz

O Projeto Menor Aprendiz da Eluma tem por finalidade o incentivo ao primeiro 
emprego, garantindo ao jovem, a oportunidade de aprender uma profissão e de 
colocá-la em prática. Em suas Unidades de Santo André/SP e Vitória/ES, o projeto 
é realizado em parceria com instituições sem fins lucrativos que desenvolvem 
uma proposta diferenciada de educação voltada para a geração de novos 
talentos, oferecendo ao adolescente formação técnico-profissional adequada 
ao seu desenvolvimento, preparando os jovens para o mercado de trabalho, 
proporcionando uma aprendizagem que lhes permita projetar uma carreira 
profissional e um futuro melhor. 

Para o sucesso do Projeto, que conta com aproximadamente 11 menores 
aprendizes, são transmitidos também valores como: respeito às pessoas, 
responsabilidade social e cidadania, integridade profissional e pessoal, compromisso com resultados, 
competência técnica, confiança e credibilidade. Investiu, em 2008, em torno de 111 mil reais.

A Cibrafértil participa do Programa Menor Aprendiz com a contratação de 2 menores que trabalham 
na área administrativa e recebem 1 salário mínimo de remuneração. 

Patrulheiros Mirins

A Eluma também desenvolve o projeto Patrulheiros Mirins, que tem por objetivo incentivar o primeiro 
emprego para jovens carentes. Estes projetos foram desenvolvidos para melhorar a qualidade de vida 
não somente dos seus colaboradores, mas também das pessoas que vivem na comunidade.
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Voluntariado

Funciona na Caraíba (denominado Caraíba Solidária) e na Cibrafértil um programa cujo objetivo é 
estimular a prática de cidadania dos colaboradores, visando ao desenvolvimento nas comunidades, 
motivando o crescimento da responsabilidade social e fortalecendo a empresa como cidadã. Este 
procedimento aplica-se a todos os colaboradores da empresa interessados na participação. Na Caraíba 
em 2008,  840 pessoas foram beneficiadas, através das instituições e grupos atuantes nas comunidades 
atendidas.

Associação dos Empregados da Caraíba Metais - AECM

Desde 1986  a AECM atende colaboradores da Caraíba e da Cibrafértil e seus familiares. Possui 
escritório na Metalurgia da Caraíba e sede social em Salvador, onde tem  área de 38 mil m2 com 
quiosques/churrasqueiras, bar e 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 os familiares. Realiza eventos comemorativos como Dia das Mães, Dia das Crianças 
e Festas Juninas, além de sediar a festa de final de ano dos colaboradores das 2 empresas.

Programa de Apoio à Comunidade - PAC

A Caraíba desenvolve, desde 1989, o PAC - Programa de Apoio à Comunidade, atuando nos municípios 
de Dias d´Ávila e São Sebastião do Passé. Este programa se justifica a partir da importância de a 
Empresa cumprir seu papel de Responsabilidade Social e em fortalecer a sua imagem junto à Sociedade, 
baseada em práticas de solução de problemas socioeconômicos, de forma participativa, em parceria 
com as Prefeituras e  representes das Comunidades, em programas voltados para a educação, saúde e 
meio ambiente.

Os trabalhos foram inicialmente voltados para educação na sede 
do município de Dias D’Ávila, compreendendo a construção 
de 5 escolas e ampliação/reforma de outras 7, treinamento e 
reciclagem de 320 professores e diretores, além da implantação 
da Gestão pela Qualidade Total em 15 escolas. Desde 2000, 
aplicam-se especificamente às comunidades rurais de Dias d´Ávila 
(Leandrinho) e São Sebastião do Passé (Lamarão do Passé) e 
envolvem a contribuição de todos os envolvidos – Empresa, 
Prefeitura e Comunidade, numa gestão compartilhada, a partir 
das demandas da comunidade.

Em Leandrinho, zona rural de Dias d´Ávila, e Lamarão do Passé, 
zona rural de São Sebastião do Passé, a Caraíba desenvolveu as 
seguintes ações em 2008:

Na Educação:

Continuação do Programa Novos Caminhos, com a 
formação de estudantes jovens e adultos do turno noturno 
em oficinas de customização de roupas, cabeleireiro, barbeiro, 
bonecas, biscuit, bordado, pintura, dentre outras, para gerar 
emprego e renda para esta população.
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Fornecimento de uniformes e kits escolares para 100% os alunos da Escola Nestor da Silva 
Carvalho / Leandrinho, única escola da comunidade.

Programa TÔ DENTRO, para inserção responsável do Jovem no Mercado de Trabalho realizado, em 
Lamarão, em parceria com o IPGA (Instituto de Pesquisa Gerencial Aplicada) para capacitar  jovens de 
18 e 26 anos, concluintes do ensino médio, desempregados, em situação de vulnerabilidade social, para 
inserção no mercado de trabalho. O principal resultado deste trabalho foi a capacitação de 40 jovens 
da comunidade, sendo 22 deles em atendimento e técnica de vendas e 18 em instalações elétricas de 
baixa tensão, com a empregabilidade e geração de renda assegurada em 25% dos jovens formandos. Em 
2008 concluímos a formação da 2ª turma em Lamarão formando 29 jovens na faixa etária de 18 a 29 
anos, estamos no processo de inserção desses  jovens no mercado no mercado de trabalho. Foi dado 
início em Outubro de 2008, e está atualmente em curso, a 1ª turma em Leandrinho, sendo composta 
por 27 jovens na faixa etária de 18 a 26 anos.

Na Saúde:

Programa de Odontologia Social em Leandrinho, realizando 360 tratamentos completos na 
comunidade, dentro do programa de saúde bucal.

Atendimento médico à comunidade de Leandrinho, através da contratação de uma Médica, que 
atendeu a 799 pessoas assistidas pelo programa. Esse atendimento é prestado no modelo de atenção 
básica, que se caracteriza por um conjunto de ações, no âmbito individual e coletivo, que abrangem 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 através de:

Atendimento clinico ambulatorial; 
Atendimento emergencial de primeiros socorros;
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Pequenos procedimentos (suturas); 
Assistência ao pré-natal; 
Acompanhamento dos grupos de risco (hipertensos, diabéticos e 
pacientes com doenças respiratórias); 
Planejamento familiar; 
Atendimento pediátrico (puericultura) e visita aos pacientes 
acamados.

No Meio Ambiente:

Capacitação de 30 Agentes Ambientais e lideranças da comunidade 
de Leandrinho e Lamarão do Passé com o treinamento de 
Sensibilização ao Empreendedorismo.

Mais de 80% do 
cobre extraído está 
em uso e ainda será 
reutilizado por muitos 
anos sem perder suas 

propriedades.

As caravelas de Colombo 
possuíam camada de cobre 
sobre as partes que ficavam 

submersas, para prolongar a vida 
do casco. Hoje as embarcações 

usam tinta à base de cobre para 
o mesmo fim.

Investimentos Sociais - Valores 2004 2005 2006 2007 2008 

% DA RECEITA LÍQUIDA DESTINADO AS AÇÕES 
SOCIAIS  SEM REGISTRO 0,03% 0,01% 0,0% 
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3.8. Gestão Ambiental 

A gestão, pela Paranapanema, dos aspectos e impactos da atividade produtiva de suas Empresas no 
meio ambiente e da sua imagem em relação à sociedade, é estruturada através de práticas de gestão 
e padrões de trabalho que levam em conta as necessidades e expectativas da sociedade permitindo, 
assim, aprofundar ainda mais o entendimento dos seus requisitos. 

A atuação das Empresas em relação à Sociedade reflete a aplicação dos seus valores (Visão, Missão, Crença, 
Filosofia Gerencial, Políticas e Código de Ética e Conduta) apresentados no item 3.1. deste Relatório. 
A realização em geral tem proporcionado bons resultados,  através da participação em associações, 
fundações, universidades, conselhos, órgãos representativos do setor e diversas organizações civis, onde 
obtém informações e expectativas quanto ao seu papel na sociedade e pode prestar informações sobre 
ações das Empresas que interessam à sociedade em geral incluindo a variável ambiental. Com respeito 
às comunidades vizinhas, na sua área de influência, as Empresas desenvolvem também  ações efetivas de 
apoio ao desenvolvimento local, isoladamente ou em parceria com Órgão Governamentais, Instituições 
e representação comunitária local, e acompanha a implementação das ações.

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - SGA

Cada Empresa, através de seu Sistema de Gestão Ambiental - SGA, busca antecipar-se às principais 
questões públicas sobre os ecossistemas e a sociedade, seja 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 tem sua base nas unidades operativas através de procedimentos e metas setoriais, 
sendo também responsável pelo apoio consultivo e pela demonstração do desempenho ambiental 
através de relatório de Performance Ambiental. 

Isso permite conhecer, avaliar e tratar os aspectos e impactos, atuais e potenciais, dos produtos, 
processos e instalações sobre os ecossistemas e a sociedade, procurando antecipar-se às principais 
questões públicas. 

Na identificação são considerados: a relação causa/efeito entre os aspectos e os impactos, se o 
impacto é benéfico ou adverso, se ocorre em condições normais, anormais ou em emergências, a 
abrangência geográfica do impacto, o grau de severidade e a frequência / probabilidade de ocorrência, 
os requisitos legais, regulamentares e contratuais, as demandas das partes interessadas e os potenciais 
de custos relativos a sanções e 
recuperação de áreas atingidas. 
Também são conduzidas 
análises antecipadas de risco 
nos projetos.

Dentro do contexto do SGA, 
muitas práticas são direcionadas 
à conservação e otimização de 
recursos naturais (renováveis, 
não renováveis) e preservação 
dos ecossistemas e nelas 
podemos incluir: programas 
de Combate ao Desperdício, 
programas de Coleta Seletiva, 
programas de Recuperação de 
Áreas Degradadas,  Avaliações 
de Impacto Ambiental etc.
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O SGA NAS EMPRESAS

ELUMA

A ELUMA reaproveita cerca de 98% 
da água utilizada em suas unidades 
fabris, bem como desenvolve o 
sistema de gerenciamento de 
resíduos. Todo subproduto da 
operação é tratado buscando 
eliminar quaisquer contaminantes 
oriundos do processo industrial, 
como determinam as rigorosas 
normas ambientais vigentes. 

Em todos os processos, a Eluma 
recicla 100%  dos resíduos 
metálicos  derivados da sua 
produção, que retornam para a 
Fundição, dando início novamente 
ao ciclo produtivo.

Além disso, também existe um programa de coleta seletiva, no qual todos os colaboradores são 
mobilizados a participar de forma consciente em prol do meio ambiente e da comunidade. Os copos 
descartáveis recolhidos na Empresa, por exemplo, são doados à Cooperativa dos Catadores de Santo 
André, sendo o material reciclado e, posteriormente, vendido e revertido em renda para famílias 
carentes da Cooperativa.

É parte do compromisso da ELUMA promover o desenvolvimento sustentado, ou seja, produzir e 
comercializar produtos semi-manufaturados de cobre e suas ligas, contribuindo para o bem estar de 
seus colaboradores e da comunidade onde está inserida, para o crescimento do país e o retorno para 
o acionista, integrando-se adequadamente ao meio ambiente.

Acreditamos que isso pode ser conseguido, através do respeito às leis, normas, costumes e hábitos em 
cada região onde a empresa atua.

Inserida no cenário globalizado e trabalhando com uma matéria prima totalmente reciclável, a ELUMA 
busca continuamente adequar-se aos padrões ambientais internacionais, cada vez mais rigorosos. 

Neste sentido, a ELUMA, através do desenvolvimento de seu sistema de gestão ambiental, possui um 
compromisso de melhorar continuamente seus processos industriais de acordo com a legislação e em 
conformidade com sua política ambiental. Diante disso, a Eluma possui investimentos já implantados e 
outros previstos que garantem o respeito ao Meio Ambiente.

!"#$%&'()*+,&-.%(#)!(/(.(0(.-+()
)

Indicadores 2005 2006 2007 2008 

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

10.610 6.297 46.192 35.103 

% valor investido em melhorias em relação ao 
faturamento 

0,4 0,24 1,35 1,33 
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Investimentos Realizados

Construção de 02 (duas) estações para tratamento biológico dos esgotos;

Instalação de lavador de gases ácidos na eletrólise; 

Adequação da central de resíduos que garante o gerenciamento de todos os resíduos gerados nas 
unidades fabris e administrativos;

Monitoramento anual de todas as emissões atmosféricas provenientes de nossos equipamentos 
produtivos;

Implantação de 654 exaustores eólicos nas unidades fabris diminuindo o consumo de energia e 
garantindo maior conforto térmico sem utilização de energia elétrica;

Potencialização das 02 (duas) estações de tratamento de água industrial, garantindo o reaproveitamento 
de aproximadamente 98% da água industrial, contribuindo ativamente para a redução do insumo água;

Construção de cabine para lavagem de empilhadeiras para correto 
tratamento da água contaminada proveniente da lavagem;

Construção de cabine de pintura com sistema de filtros, evitando 
assim contaminação do ambiente e do ar;

Utilização de produtos químicos isentos de zinco no tratamento de 
torres de resfriamento;

Plantio de 3.200 mudas da Planta Acácia Mangium e 4000 mudas 
de Mimosa Caesalpineafolia (Sansão do Campo) com o objetivo 
de aumentar a área verde da fábrica e conseqüentemente 
contribuir para redução do efeito estufa.

Investimentos Previstos

Construção de 02 (duas) estações para 
segregação e desidratação de Lodo 
de decantação e recuperação da água 
industrial;

Implantação de um novo sistema de exaustão na Fundição para melhoria das condições do ambiente 
interno e maior controle das emissões atmosféricas;

Busca constante no desenvolvimento de insumos com alta performance ambiental para utilização nos 
processos;

Modificações de tubulações industriais visando utilização de água menos nobre em vasos sanitários;

Aumento da capacidade de captação de água de chuva, visando melhor aproveitamento deste insumo 
tão nobre; 

Certificação da ISO 14001.

Para a ELUMA, uma empresa de vanguarda não se faz apenas através de investimentos diretos, mas 
também com a difusão da consciência e responsabilidade ambiental, respeito e preservação da natureza, 
de forma a atender as necessidades presentes sem comprometer as gerações futuras.
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CIBRAFÉRTIL

O meio ambiente também recebe atenção especial. Para 
isto a Cibrafértil vem investindo em diversas melhorias 
em seu processo produtivo nos últimos anos, garantindo 
as emissões adequadas aos padrões recomendados 
pelo Instituto do Meio Ambiente da Bahia. Entre seus 
principais projetos, estão:

Implantação da estação de tratamento de efluentes 
líquidos (ETEL), com o objetivo de reaproveitar 100% do 
efluente líquido e sólido que é gerado na Unidade. 

Aquisição de lavador de gases do Granulador para o 
maior controle do teor de amônia e material particulado 
gerado.

Substituição do sistema de lavagem de gases na Acidulação, 
controlando o teor de flúor e material particulado 
gerado.

Substituição de equipamentos obsoletos, como a 
Chaminé da Acidulação, para melhorar a dispersão dos 
gases contendo flúor e material particulado.

Investimentos Realizados

Instalação de reciclo de grossos para os moinhos.

Instalação de novo Filtro de Mangas no Silo de Rocha Moída da Acidulação.

Construção de nova alimentação da granulação.

Investimentos Previstos

Construir novo armazém de cura;

Construir baias para estocagem de rocha;

Impermeabilizar o piso da unidade com material anti-corrosivo;

Instalar mais um estágio no sistema de lavagem de gases;

Fechamento da parede do prédio dos moinhos de rocha;

Construção de divisórias internas e fechamento da parede oeste.
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CARAÍBA

A gestão ambiental é crucial para o sucesso da 
Caraíba.  A maior parte dos efluentes, gases e 
resíduos gerados nos processos é capturada 
e reciclada internamente ou transformada em 
produtos. Os demais efluentes e resíduos recebem 
tratamento e disposição em acordo com as normas 
ambientais vigentes, controladas por uma ampla 
rede de monitoramento.  

Além de usar  racionalmente os recursos naturais, 
a Caraíba debate amplamente o gerenciamento 
das questões ambientais com todos os setores 
envolvidos, buscando soluções integradas com os colaboradores, as comunidades vizinhas e as áreas 
oficiais ligadas às questões ecológicas, inclusive oferecendo treinamento em questões ambientais para 
líderes das comunidades vizinhas, os Agentes Ambientais. O foco constante em um desenvolvimento 
sustentável protege os ecossistemas, dos quais o homem depende para sobreviver.

Os colaboradores são conscientizados periodicamente sobre as questões sociais e ambientais, 
incluindo a importância de se preservar o meio-ambiente, através da comunicação de ocorrências 
que prejudiquem o meio ambiente e de sugestões de conservação e preservação do uso de recursos 
naturais não renováveis. 

Principais Projetos Ambientais

Utilização de resíduos orgânicos de origem industrial para a recuperação de áreas degradadas. 

Recuperação de áreas degradadas localizadas no entorno da Caraíba, visando a estabilização e 
recomposição de áreas erodidas, desassoreamento de curso de águas naturais e recomposição 
vegetal. 

Aterro para resíduos sólidos industriais gerados, com proteção do solo e do lençol freático.

Aproveitamento da escória de 
cobre como subproduto, usado em 
jateamento de superfícies metálicas, 
indústria cimenteira, pavimentação  
e construção civil. Também cessão 
para a comunidade visando a 
pavimentação de estradas locais.

Programa Parceiros de Meio 
Ambiente onde, através de 
convênio com IMA, adotou pequena 
empresa prestadora de serviços 
(Roupas do Pólo, especializada na 
higienização de uniformes e EPIs 
industriais e nosso fornecedor) 
passando-lhe procedimentos 
técnicos e de gestão ambiental, 
incluindo inspeções e auditorias 
afins. Por isso foi reconhecida pelo 
IMA, como categoria “ouro” no 
prêmio de avaliação das parcerias. 

Aterro para resíduos sólidos
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Programa de Gestão Integrada de Resíduos, com enfoque no reaproveitamento e reciclagem.

Programa de Redução e Reuso de Efluentes, que a partir do Balanço Hídrico da Empresa e identificar 
oportunidades de melhorias para o aproveitamento de recurso natural (água), além do combate ao 
desperdício.

Redução de emissões atmosféricas: nos últimos 8 anos  foi superior a 80% nas emissões de gases.

Projeto ENERGIBA, em parceria com a Universidade Federal da Bahia, UNICAMP e apoiada com 
recursos da FINEP, para otimização dos recursos energéticos usados na Empresa.

Projeto para produção de ácido sulfúrico com concentração de 45%, a partir do aproveitamento do 
efluente denominado “água ácida”, transformando um efluente residual em subproduto vendável e 
diminuindo consideravelmente (em torno de 75%) a deposição de resíduo (gesso)  no aterro de resíduos. 
Este projeto foi o grande vencedor do Prêmio FIEB 2008 e do Prêmio CNI 2008 de Desenvolvimento 
Sustentável.

Adequação do SGA (Sistema de Gestão Ambiental) aos requisitos da Norma ISO 14001, já tendo sido 
realizada auditoria externa inicial em novembro/2008 e certificação prevista para o início de 2009.

Do peso total de um Boeing 747-200, 2% são 
cobre, o que representa aproximadamente 4 

toneladas. Os fios e cabos elétricos de cobre no 
seu interior somam 190 km.

O cobre é econômico, pois 
a combinação do manejo, 
maleabilidade e fácil união 

permitem economizar tempo, 
material e custos.
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INDICADORES AMBIENTAIS

Reaproveitamento / Recuperação Áreas 
 

Indicador Caraíba 2005 2006 2007 2008 

Aproveitamento de resíduos sólidos  41% 43% 47% 66% 

Recuperação de áreas degradadas (ha acumulado) 136 180 190 190 

 

Uso de Recursos 
 

 

Indicadores Caraíba 2005 2006 2007 2008 

Consumo anual de energia (kwh) 327.940.798 362.289.516 337.229.313 355.857.088 

Consumo de energia por t de cobre (kwh)  1.647,61 1.649,13 1.544,90 1.578,50 

Consumo anual de água (m3) 1.941.059 2.511.470 2.917.044 2.884.490 

Consumo de água por t de cobre (m3/t) 9,75 11,43 13,36 12,80 

 

Indicadores Eluma 2005 2006 2007 2008 

Consumo anual de energia (kwh) 6.679,21 7.445,85 7.668,73 7.811,62 

Consumo de energia por t produzida (kWh/t)  0,53 0,54 0,50 0,51 

Consumo anual de água (m3) 105.873 120.996 129.252 83.230 

Consumo de água por t produzida (m3/t) 0,75 0,77 0,75 0,50 
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Consumo anual de combustíveis fósseis 
 

Indicadores Caraíba 2005 2006 2007 2008 

Diesel (l) 380.000 337.749 280.000 285.000 

Óleo combustível (t) 56 55 377 444 

Gás Natural (m3) 33.386.682 34.844.968 36.129.802 36.801.782 

 

Indicadores Eluma 2005 2006 2007 2008 

Consumo anual de Gás Natural (m3) 2.979.756 3.966.687 4.568.412 3.314.944 

Consumo Gás Natural por t produzida (m!/t) 41,01 46,79 51,39 34,05 

 

 

Outros Indicadores Ambientais 
 

Indicadores  Paranapanema 2005 2006 2007 2008 

Quantidade anual de resíduos sólidos gerados (t) 430.984 509.920 446.117 499.388 

Quantidade de resíduos reciclados (t) 182.448 220.632 210.605 271.815 

 

Indicadores Caraíba 2005 2006 2007 2008 

Taxa de emissões específicas de enxofre para a 
atmosfera (kg enxofre / t de matéria-prima) 

11,86 6,73 11,94 4,67 

Concentração de SO2, nas estações de qualidade do 
ar(ug/m3) 

7,2 4,4 6,7 5,1 

Reaproveitamento de escória (%) 57 57 62 70 

 

Indicador Eluma 2005 2006 2007 2008 

Recuperação de cobre via eletrolítica de solução ácida 
saturada do processo de decapagem (Kg) 

7.000 4.294 3.277 3.692 
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Geração de Resíduos 
 

Tipo / unidade Destino 2005 2006 2007 2008 

Lama de Gesso (t) Aterro Caraíba 108.449 126.743 101.929 26.156 

Piso contaminado (t) Aterro Caraíba 3.018 1.548 1.564 2.493 

Finos de granulação de 
escória (t) 

Aterro Caraíba 2.155 2.223 1.419 2.579 

Lã de vidro (t) Aterro Caraíba 195 91 124 103 

Aterro Caraíba 
(Escorial) 

134.754 162.551 129.692 104.435 

Escória granulada (t) 
Comercialização 

(subproduto) 
181.000 214.836 209.143 251.894 

Resíduos ordinários (t) Aterro Limpec 734 426 1.032 2.227 

Total (t)   430.305 508.418 444.903 389.887 
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Demonstrativo IBASE

  

Balanço Social Anual / 2008 - 
Paranapanema 

 
 

 
 
 
 

2008 2007 1 – Base de Cálculo   
Valor (Mil reais) Valor (Mil reais) 

Receita líquida (RL) 3.481.354 4.043.168 

Resultado operacional (RO) 173.513 -84.583 

Folha de pagamento bruta (FPB) 192.871 193.622 

 

2008 2007 2 - Indicadores Sociais Internos   
Valor (Mil reais) Valor (Mil reais) 

Alimentação 9.702 9.690 

Encargos sociais compulsórios 49.342 50.603 

Previdência privada 2.955 3.032 

Saúde 13.880 16.179 

Segurança e saúde no trabalho 2.697 2.143 

Educação 1.491 1.634 

Cultura 143 56 

Capacitação e desenvolvimento profissional 711 385 

Creches ou auxílio-creche 92 129 

Participação nos lucros ou resultados 11.602 11.290 

Outros  13.372 3.153 

Total - Indicadores sociais internos 105.987 98.294 
 

2008 2007 3 - Indicadores Sociais Externos      
Valor (Mil reais) Valor (Mil reais) 

Educação 0 0 

Cultura 0 151 

Saúde e saneamento 0 0 

Esporte 0 0 

Combate à fome e segurança alimentar 0 0 

Outros 0 94 

Total das contribuições para a sociedade 0 245 

Tributos (excluídos encargos sociais) 665.484 559.187 

Total - Indicadores sociais externos 665.484 559.432 
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2008 2007 4 - Indicadores Ambientais 
Valor (Mil reais) Valor (Mil reais) 

Investimentos relacionados com a produção / 
operação da empresa 97.805 181.330 

Investimentos em programas e/ou projetos externos 0 0 

Total investimentos em meio ambiente 97.805 181.330 

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     (x) cumpre 51 a 75%                       
(  ) cumpre 0 a 50%     (  ) cumpre 76 a 100% 

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

  

2008 2007 
5 - Indicadores do Corpo Funcional 

Valor (Mil reais) Valor (Mil reais) 

Nº de empregados(as) ao final do período 2.378 3.288 

Nº de admissões durante o período 302 311 

Nº de empregados(as) terceirizados(as) 1.063 1.817 

Nº de estagiários(as) 63 134 

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 683 853 

Nº de mulheres que trabalham na empresa 197 294 

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 9,50% 4,40% 

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 437 456 

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 3,20% 7,10% 

Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais 107 61 

 

6 - Informações relevantes quanto 
ao exercício da cidadania 
empresarial 

2008 Metas 2009 

Relação entre a maior e a menor 
remuneração na empresa 39,1% Não definida 

Número total de acidentes de trabalho 117 Não definida 

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) 

Na seleção dos fornecedores, os mesmos 
padrões éticos e de responsabilidade social e 
ambiental adotados pela empresa: 

(  ) não são 
considerados 

(x ) são sugeridos (  ) são exigidos 
(  ) não serão 
considerados 

( x) serão 
sugeridos 

(  ) serão 
exigidos 

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 ) organizará e 
incentivará 

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

na empresa 86 
no Procon  
0 

na Justiça  
0 

na empresa 64 
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$): Em 2008: 1.127.529 Em 2007:  627.482 

Distribuição do Valor Adicionado (DVA): 
20,0% governo           17,0% colaboradores(as)                
2,0 % acionistas   50,0 % terceiros    11,0% retido 

25,0% governo           32,0% colaboradores(as)                
0,0% acionistas   60,0 % terceiros    (17,0)% retido 
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Ambientais 
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“Toda a sociedade 
que pretende 

assegurar a 
liberdade aos 
homens deve 
começar por 

garantir-lhes a 
existência.” 

(Léon Blum)
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Ações Socioambientais e as Metas do Milênio

Os objetivos são desafios para as empresas do mundo até 2015, assumidas por 191 países que assinaram 
a Declaração do Milênio na ONU. Os Objetivos do Milênio levam em consideração os principais 
problemas mundiais.

                

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 da Paranapanema:

Grupos de Voluntários organizam movimentos de arrecadação de alimentos para 
pessoal das entidades assistidas e também distribuem refeições a moradores de 
rua.

Com foco na capacitação para facilitar uma futura inserção no mercado de trabalho 
há oficinas de artes e ofícios, formação em informática, aulas de caldeiraria e 
soldagem.

Ajuda com alimentos e roupas aos desabrigados de Santa Catarina em 2008.

Projeto em Santo André, os Patrulheiros Mirins, incentiva o primeiro emprego 
para jovens carentes.

Nas unidades paulista e capixaba, destaca-se o incentivo ao Menor Aprendiz, 
para formação profissional e colocação no mercado de trabalho, assim como na 
unidade de Fertilizantes, na Bahia.
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ATINGIR O ENSINO BÁSICO UNIVERSAL

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

Ações da Paranapanema:

Grupo de Voluntariado desenvolve um projeto de fomento e motivação para a 
leitura em Leandrinho, distrito de Dias d’Ávila/Ba. Outro grupo realiza aulas de 
reforço escolar também nas comunidades vizinhas à Caraíba. 

Ampliando o horizonte de possibilidades de crianças e adolescentes, voluntários 
oportunizam aulas de música e pintura (artes plásticas), além do apoio dado a 
instituição educacional na educação continuada.

Projeto em Santo André 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 de 
Educação. Na Bahia, programa semelhante erradicou o analfabetismo na Caraíba 
e hoje seus empregados têm o ensino médio completo.

Convênios   educacionais   da   Eluma   com   instituições  de  ensino fundamental, 
nível médio, técnico, universitário e idiomas.

PROMOVER A IGUALDADE ENTRE OS SEXOS E A AUTONOMIA DAS 
MULHERES

Violência contra a mulher, assédio moral e sexual, diferenças salariais, acesso à 
saúde e educação, são algumas atitudes discriminatórias às quais as mulheres 
estão expostas.

Ações da Paranapanema:

Grupo de voluntariado capacita mães de uma creche 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.

REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL

Todos os anos 11 milhões de bebês morrem de causas diversas.

Ação da Paranapanema:

Programas de saúde nas comunidades dão atendimento, acompanhamento, 
orientação, assistência pré-natal às mães e futuras mães, orientam o planejamento 
familiar e dão apoio de puericultura (atendimento pediátrico).
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MELHORAR A SAÚDE MATERNA

Nos países pobres e em desenvolvimento, a cada 48 partos 1 mãe morre. 

Ação da 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.

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 da Paranapanema:

Programas de saúde nas comunidades provem palestras e campanhas sobre DST 
e doenças endêmicas.

As unidades promovem periodicamente campanhas de vacinação contra a Gripe 
e Rubéola.

Promoção de campanhas de vacinação contra a Gripe e Rubéola e 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.
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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 o 
atingimento das metas. 

Ações da Paranapanema:

Projetos implementados na unidade metalúrgica 
da Bahia voltados para a conservação de 
recursos naturais, como o reaproveitamento 
das águas usadas no processo industrial e uso 
de fontes alternativas de energia.

Desenvolvimento de programas de coleta 
seletiva e reciclagem nas unidades da 
Paranapanema.

Programa de Agentes Ambientais, pessoal da comunidade treinado para atuar 
como liderança comunitária e e interlocutor da caraíba para ações ambientais 
no entorno.

Certificação da Caraíba Metais na ISO 14000.

Certificação ROHS (Restriction of Hazard Substances) da Eluma. unidade de 
Capuava.

Gestão integrada de resíduos fabris, com enfoque em reaproveitamento e 
reciclagem.

Plantio de árvores para aumentar área verde da unidade ou recuperação de áreas 
degradadas.

ESTABELECER UMA PARCERIA MUNDIAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO
Favorecendo a reflexão da importância da cooperação internacional.

Ações da Paranapanema:

Parceria no programa Parceiros do Meio Ambiente, apadrinhando pequena 
empresa na adoção de ações ambientais corretas.
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A Paranapanema no Pacto Global

O Pacto Global é uma iniciativa da Organização das 
Nações Unidas (ONU), buscando mobilizar a 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, descritos em 10 
Princípios. 

O Pacto Global é uma iniciativa voluntária que procura 
fornecer diretrizes para a promoção do crescimento 
sustentável e da cidadania, através de lideranças corporativas 
comprometidas e inovadoras.

Essa iniciativa conta com a participação de agências das Nações Unidas, empresas, sindicatos, organizações 
não-governamentais e outros parceiros na construção de um mercado global mais inclusivo e igualitário. 
Atualmente, mais de 5.200 organizações signatárias articuladas por 150 redes ao redor do mundo.

A Paranapanema é signatária do Pacto Global das Nações Unidas (United Nations Global Compact) e da 
Rede Brasileira que dá suporte ao Pacto Global, desde junho de 2008 e como integrante, abraça e adota 
os 10 princípios, que são:

Direitos Humanos

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

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; e

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; e

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 corrupção e 
propina.
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A Paranapanema, através de suas controladas Caraíba Metais, Cibrafertil e Eluma, vem  desenvolvendo 
e implementando uma série de ações visando à sua adequação aos princípios, como: certificação pela 
norma ambiental ISO 14000, preparação para a implantação das normas de segurança e saúde, OHSAS 
18000 e responsabilidade social, SA 8000, redistribuição do Código de Ética com reforço ao combate 
à corrupção, orientação nos contratos de fornecedores sobre trabalho infantil.

A Paranapanema também passou a ter um representante no Comitê Brasileiro de Cuidados com o 
Clima (Caring for Climate) do Pacto Global da ONU no Brasil, cujo lançamento oficial ocorrerá durante 
a Conferência Internacional do Instituto Ethos - Congresso de Empresas e Responsabilidade Social que 
ocorrerá de 15 a 18/06/09. 

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. Para o lançamento está 
prevista a  presença de Claude Fussler, diretor responsável pelo programa a nível mundial e as empresas 
serão convidadas a aderir a essa iniciativa.

Além disso, a Paranapanema foi convidada pelo escritório da ONU do Pacto Global (UN Global Compact 
Office) e aceitou fazer parte do projeto relativo ao teste de campo para elaboração do Relatório de 
Orientação sobre Anti-Corrupção (Anti-Corruption Field-testing of Global Compact Reporting Guidance) a 
contar de 18 de maio de 2009.

Na área de Meio Ambiente, em junho de 2009 foi iniciado o inventário de GEE – Gases de Efeito Estufa 
na controlada Eluma e poderá ser ampliado para as demais empresas de acordo com análises prévias 
internas e de consultorias.



84

Contatos

CENTRO CORPORATIVO

Rua Felipe Camarão, 5OO - Utinga - Santo André/SP - CEP O9.22O-9O1, tel.: (11) 4463-76O4      
www.paranapanema.com.br

CARAÍBA METAIS

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

CIBRAFÉRTIL

Rua Alfa, 1428, AIN, COPEC – Camaçari/BA - CEP 42.81O-290 - tel.: (71) 22O2-42O1   

ELUMA – Utinga

Rua Felipe Camarão, 5OO - Utinga - Santo André/SP - CEP O9.22O-9O1 - tel.: (11) 4463-76O4   

ELUMA -  Capuava 

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

ELUMA -  Vitória 

Rua Atalydes Moreira de Souza, 1O4O - bairro Civit, setor I – Serra/ES - CEP 29.168-O6O  
tel.: (27) 3341-1O11   
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