PARANAPANEMA ESTABELECE PLANO DE FORTALECIMENTO E
READEQUAÇÃO DE ESTRUTURA DE CAPITAL
Dias d’Ávila, 31 de maio de 2016 – A Paranapanema, maior produtora brasileira de cobre,
anunciou ao mercado, nesta terça-feira, a contratação da empresa Rothschild, grupo global
com experiência em consultoria financeira, para aconselhamento na implantação de medidas
de fortalecimento e readequação da estrutura de capital, liquidez e endividamento.
Nos últimos três anos, a Paranapanema conseguiu traçar uma trajetória constante de
crescimento, com a recuperação de resultados e performance positivas, consequência dos
esforços de estabilização da margem (custos X prêmios) e redução de custos financeiros. Em
relação à gestão de passivos, a Empresa tomou medidas de alongamento por meio de
operações como o Pré-Pagamento de Exportações, além de obter bons resultados com a
venda de ativos não operacionais (por exemplo, o terreno da antiga unidade Capuava, em
Santo André-SP), redução de estoques, contas a receber e impostos.
Com a piora do contexto econômico para a indústria brasileira e a redução na oferta de linhas
de capital de giro neste ano, resultado de uma cautela maior das instituições financeiras por
conta do crescimento do Risco Brasil e das dificuldades de liquidez no Mercado Interno, a
Paranapanema optou por buscar um perfil mais adequado de passivos, alinhado com a nova
realidade nacional e global.
Sobre a Paranapanema
Com receita líquida consolidada de R$ 5,4 bilhões em 2015, a Paranapanema é a maior
produtora brasileira não integrada de cobre refinado e de produtos de cobre (vergalhões, fios
trefilados, laminados, barras, tubos, conexões e suas ligas).
A empresa possui três plantas industriais, sendo uma unidade de cobre primário localizada no
município de Dias d'Ávila (BA), e duas plantas de produtos de cobre e suas ligas, instaladas
em Santo André (SP) e Serra (ES). Conta também com um centro de distribuição no Rio de
Janeiro, na cidade de Itatiaia.
Com 2,2 mil colaboradores, a Paranapanema é dona de marcas consagradas no mercado
brasileiro como Eluma e Caraíba.
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