PARANAPANEMA INICIA EXPORTAÇÕES PARA A ÍNDIA
Santo André, 7 de abril de 2015 - A Paranapanema, maior produtora de cobre do Brasil,
realizou seu primeiro embarque de produtos para a Índia neste mês. As vendas para o país
asiático totalizaram R$ 2,5 milhões em fios e vergalhões de cobre e fazem parte da estratégia
da empresa de desenvolver novos mercados internacionais. O primeiro volume, chamado de
“embarque teste”, tem o objetivo de conferir a aderência das especificações do produto
Paranapanema ao mercado indiano. Além deste, que é um novo destino, a empresa tem
intensificado a exportação para regiões como América Latina, Oriente Médio e África.
Desde o ano passado, em função da desaceleração do mercado brasileiro, a Paranapanema
tem trabalhado para aumentar volumes no mercado internacional. Em 2015, 58% da receita
líquida de R$ 5,4 bilhões da empresa teve origem nas exportações. Para este ano, a previsão
é que o mercado externo mantenha patamar superior a 60% das receitas da companhia.
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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