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Sobre a  
International Paper
A International Paper é líder mundial na fabricação de 

celulose, papel e embalagens à base de fibras 

renováveis. Com sede em Memphis, Tennessee, 

mantém operações na América do Norte, América 

Latina, Europa, África do Norte e Rússia e produz 

embalagens de  papelão ondulado, celulose para 

fraldas, tecidos, produtos de higiene pessoal e papéis.

Atualmente, emprega cerca de 52 mil pessoas e está 

localizada em mais de 24 países. No Brasil, atua nos 

negócios de papéis para imprimir e escrever, papel 

para embalagens e embalagens de papelão  ondulado, 

contando aproximadamente com 5 mil profissionais.

Nos últimos 11 anos 
foram investidos mais de

Em 11 anos de existência 
já somamos mais de 

Mais de 8 mil 
pessoas beneficiadas  
pelos projetos em 2018, 
com investimento de  
mais de R$ 1,4 milhão.

Sobre o  

O Instituto International Paper (Instituto IP) 

desenvolve,coordena e executa ações e programas  

relacionados à responsabilidade social corporativa 

da International Paper do Brasil.

O objetivo do Instituto IP é mobilizar, engajar e  

comprometer a comunidade, seus parceiros e 

colaboradores a participarem de programas de 

educação e responsabilidade social, contribuindo 

ativamente para o fortalecimento da consciência 

socioambiental de crianças e jovens e para uma  

sociedade mais solidária, participativa e promissora.

Instituto International Paper

R$ 10 milhões  
nos projetos do Instituto 

International Paper.

277 mil 
pessoas impactadas 

em todo o Brasil.

Governança

Diretoria

Alcides Júnior

Marcio Bertoldo

Luciana Huneke

Rodrigo Davoli

Conselho Fiscal

Ana Ribeiro

Denis Teixeira
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Palavra da Diretoria

O relatório deste ano está em um formato diferente, 

mais compacto, porém com todas ações e projetos que 

transformam a vida das pessoas.

Aqui você vai encontrar mais do que números, você terá 

acesso ao resumo dos nossos projetos em diferentes 

âmbitos – educação, meio ambiente e sustentabilidade – 

e os motivos para seguirmos fazendo as coisas certas, do 

jeito certo, pelas razões certas, o tempo todo.

É com muito orgulho
E para que você se inspire e nos ajude a continuar fazendo 

nosso melhor papel, sugiro esta leitura.

Que ela seja fonte de inspiração, ação e engajamento para 

os próximos meses.

Desejo a todos um excelente ano e conto com seu apoio 

para continuar desempenhando esse papel tão especial.

Um abraço,

Luciana Huneke
Presidente do Instituto International Paper

que apresentamos os resultados de 

2018 do Instituto International Paper.
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Programa
de Educação 
Ambiental (PEA)

Conceitos se transformam em conscientização quando  

compartilhamos conhecimento. Essa é a premissa do  

Programa de Educação Ambiental (PEA), que reúne professores, 

alunos e também filhos de profissionais da International Paper 

para um diálogo aberto e esclarecedor sobre mitos e verdades 

relacionados à produção de papel e celulose, à fauna e flora, 

às curiosidades sobre as florestas plantadas, 

entre outras questões. O Programa conta 

com visitas às fábricas da IP em Mogi 

Guaçu e Luiz Antônio (SP) para estimular 

o conhecimento na prática.
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Trazer o público [crianças] 
para esse universo é como 
plantar uma semente em solo  
fértil, guiando ações e 
conceitos de sustentabilidade 
para o futuro.
Luciana Huneke

10
 Cidades

22
Escolas envolvidas

7

5.664
 Participantes
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Um curso profissionalizante é capaz de 

transformar jovens em futuros talentos. 

Realizado pela Fundação Iochpe em 

parceria com a International Paper, o 

projeto Formare IP prova essa tese ao oferecer 

cursos de formação profissional com certificado reconhecido 

pelo MEC, para alunos do 2o e 3o ano do Ensino Médio, com 

renda familiar de até um salário mínimo por pessoa.

O projeto é desenvolvido nas unidades de Mogi Guaçu (SP), 

Luiz Antônio (SP) e Três Lagoas (MS) e também transforma os 

profissionais da IP em educadores voluntários, incentivando-os 

a compartilhar seus conhecimentos e experiências de carreira.

Formare IP
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50
Formandos

36
Ex-alunos 
contratados na IP

212
Voluntários

Todos os anos nossos 
profissionais fazem mais do 
que seu melhor papel, eles 
contribuem para a formação 
de um novo olhar diante das 
oportunidades. 
Rodrigo Davoli
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Guardiões das Águas
Quando pessoas se unem em torno de algo 

tão relevante é possível transformar ideias em 

práticas sustentáveis. O projeto Guardiões das 

Águas incentiva professores e alunos da rede 

pública de ensino a terem e a desenvolverem ideias 

de conservação e uso racional da água, além de atuarem como 

multiplicadores de informação nas localidades em que vivem e estudam.

Em 2018, a iniciativa foi realizada em parceria com as Secretarias 

Municipais de Educação de Artur Nogueira e Santa Rosa de Viterbo 

[cidades próximas à unidade de Luiz Antônio, em São Paulo]. 
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Quando o Instituto IP  
idealiza um projeto o objetivo 
não é apenas uma simples ação 
ou meta, mas sim propiciar 
oportunidades de transformação 
das atitudes de cada um visando 
obter a sustentabilidade.
Alcides Júnior

Guardiões das Águas 2
Cidades

639
Guardiões

100 mil
Litros de água 
economizados
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O suporte e o incentivo adequado transformam uma atividade em 

proteção do ecossistema e renda para muitas famílias. O projeto 

Apicultura Solidária viabiliza parcerias entre a International Paper e 

associações de apicultores, permitindo que instalem suas colmeias e 

caixas de captura nas florestas de eucalipto plantadas pela IP.

Com a parceria, os apicultores passam a ter capacitações, EPIs e 

orientações de segurança, além, é claro, de poderem comercializar o mel.

Apicultura 
Solidária

Nossas florestas são 
fonte de energia e 
insumos tanto para 
nossos produtos, 
quanto para nossos 
parceiros. 
Luciana Huneke

1212



300 kg
de mel  

produzidos

34
Apicultores
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Frases no papel transformam o conhecimento de quem 

escreve e de quem as lê. O Concurso de Redação já  acontecia  

antes mesmo da criação do Instituto International Paper, 

chegando à sua 43a edição em 2018. Nesse ano, o projeto 

foi revitalizado e expandido para atuar com foco nos 

vestibulandos da rede estadual de ensino das regiões de 

Mogi Guaçu, Luiz Antônio e Nova Campina (SP).

Ao participar do concurso, os alunos receberam um diagnóstico 

online da startup de educação “Redação Online” e os finalistas 

ainda tiveram uma oficina de redação preparatória para o ENEM 

(Exame Nacional do Ensino Médio) com o renomado professor 

de língua portuguesa, Sérgio Nogueira.

Concurso 
de Redação
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8
Cidades

3
Oficinas de redação

1.256
Redações corrigidas

15

Há mais de 40 anos nossa comunidade 
nos ajuda a escrever nossa própria 
história e isto para nós é um grande 
incentivo para seguirmos fazendo 
as coisas certas, do jeito certo, pelas 
razões certas, o tempo todo!
Márcio Bertoldo
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Cultivando uma iniciativa simples, a terra se transforma em 

educação ambiental e alimentação saudável. O projeto Natureza 

e Corpo engaja jovens e adultos a plantarem hortas comunitárias.

Isso une pessoas e melhora o acesso dos participantes e seus 

familiares a uma alimentação mais balanceada, além disso, multiplica 

os conceitos de conservação ambiental e do desenvolvimento 

sustentável na própria comunidade local.

Além das escolas, em 2018, o projeto desenvolvido em Três Lagoas 

(MS) teve como parceiro o Centro de Referência Especializado para 

População em Situação de Rua – Centro POP.

Natureza e Corpo
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300
Pessoas atendidas
(famílias em vulnerabilidade  
social beneficiadas com as 

doações da horta  
comunitária)

O melhor é sentir que 
mais do que o cultivo 
de hortaliças, nós 
estamos plantando 
uma nova perspectiva 
de vida nas pessoas. 
Maria Elisa Curcio

1.000
mudas plantadas

Mais de
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Comitê de Voluntários
Praticar o bem pode transformar a vida de 

muitas pessoas. A International Paper 

sempre incentivou o trabalho voluntário e 

com o suporte do Instituto International 

Paper essa atividade ganhou ainda mais 

força e foi criado o Comitê de Voluntários 

em todas as unidades da IP no Brasil.

O objetivo é apoiar o trabalho voluntário, 

aproximando os profissionais das 

comunidades locais, para ajudar pessoas 

e instituições com os mais diversos tipos de 

doação, serviço e campanha, como por exemplo, 

revitalização de biblioteca de escola, arrecadação de 

fraldas para hospital, apoio para que refugiados possam 

se inserir no mercado de trabalho, entre outras ações.

Quando existe união os resultados 
acontecem naturalmente.
Gláucia Faria

300
Voluntários da IP 

envolvidos em  
diversas causas

Mais de
250

Refugiados contaram 
com orientações para se 
colocarem no mercado  

de trabalho

800
Alunos beneficiados 
com a reforma da 

biblioteca da escola

COMITÊ DE
VOLUNTÁRIOS

18



6

índice

8

143
5 18

10

16

12
Palavra da 
Diretoria

Sobre a IP 
e Instituto 

International 
Paper

COMITÊ DE
VOLUNTÁRIOS



Instituto International Paper
Relatório Anual 

2018
Transformar a vida das pessoas é o nosso papel

www.institutoip.com.br




