


Sumário
O Instituto International Paper ......................................................................................3

Resumo de Projetos ........................................................................................................4

Organograma do IIP ........................................................................................................6

Governança......................................................................................................................7

Formare

Informações gerais ..........................................................................................................8

Avaliação de Impacto e Resultados ...............................................................................10

PEA – Programa de Educação Ambiental

Informações gerais ........................................................................................................11

Avaliação de Impacto e Resultados ...............................................................................13

EducAção Socioambiental

Informações gerais ........................................................................................................14

Avaliação de Impacto e Resultados ...............................................................................16

Guardiões das Águas

Informações gerais (GA Externo) ..................................................................................17

Avaliação de Impacto e Resultados (GA Externo)..........................................................19

Informações gerais (GA Corporativo) ............................................................................20

Avaliação de Impacto e Resultados (GA Corporativo ....................................................22

Guardiões do Verde

Informações gerais ........................................................................................................23

Avaliação de Impacto e Resultados ...............................................................................25

Apicultura Solidária

Informações gerais ........................................................................................................26

Avaliação de Impacto e Resultados ...............................................................................28

Guardiões: Projeto Nascente

Informações gerais ........................................................................................................29

Avaliação de Impacto e Resultados ...............................................................................31

Definições .............................................................................................................32



Instituto International Paper
Criado em dezembro de 2007, com a colaboração dos

próprios profissionais da International Paper, o IIP

(Instituto International Paper) funda-se no lema:

“Transformar a vida das pessoas é o nosso 

papel”

Com diretrizes de atuação bem delineadas, o Instituto IP

têm como missão fomentar o desenvolvimento

educacional e socioambiental com foco em crianças e

adolescentes, visando o crescimento sustentável e a

transformação de vidas; alinhado aos valores e à

estratégia da IP nas regiões onde o Grupo International

Paper atua.
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Resumo dos Projetos
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Resumo dos Projetos
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Governança
• Denis Teixeira 

• Hector Sandoval

• Raul Guaragna

Conselho Fiscal

• Leandra Leite

• Márcio Bertoldo

• Nilson Cardoso

Diretoria

• Jean-Michel Ribieras

• Leandra Leite
Conselho Consultivo

• Gerente: Lizzi Colla

• Analista Local: Gláucia Faria

• Analista Local: Larissa Esteves

• Analista Local: Tatiane Palazzio

• Assistente : Tomas Fernandes

Gestão Executiva

• André Pal

• Dorival Almeida

• Marilena Arraes

• Sandra Barquilha

Procuradores
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Lançado em 2010 na IP, a Escola Formare,
desenvolvida pela Fundação Iochpe (franquia social),
oferece cursos de educação profissional ou ensino
profissionalizante para jovens de famílias de baixa
renda, com certificado reconhecido pelo Ministério
da Educação (MEC) emitido pela Universidade
Federal de Ensino Tecnológico do Paraná.

As aulas do programa são ministradas por
profissionais voluntários da IP durante todo o ano
letivo. Além dos educadores voluntários, a Escola
Formare da IP conta 40 executivos voluntários no
programa “Mire-se no Exemplo” de tutoria aos
alunos.

 Desenvolvimento educacional/profissionalizante
para jovens em situação de risco;

 Ser facilitador na busca do primeiro emprego para
os jovens participantes;

 Preparar os jovens para o mercado de trabalho;

 Ser um agente de transformação social;

 Colaborar com o desenvolvimento da comunidade
local onde temos atuação.

FORMARE
Unidades Luiz Antônuo e Mogi Guaçu
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FORMARE
Unidades Luiz Antônuo e Mogi Guaçu

 Estudantes do 3º ano do Ensino Médio da Rede Pública Ensino;

 Devendo ter 17 anos completos na data de inscrição;

 Não estar cursando ou ter formação em nível técnico;

 Não ser filho, irmão ou dependente de profissional da International Paper;

 Renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa;

10 meses:
MG: Março a Dezembro;
 LAN: Junho a Abril.

 Escolas Públicas de Ensino Médio dos municípios de Luiz Antônio, Guatapará e São
Simão

 Sodexo;

 Unimed Seguros;

 Unidonto;

 Generali Seguros.
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2011 2012

Número de EVs

FORMARE
Avaliação de Impacto e Resultados
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Falta de EVs

Legenda: MG LAN

53 20

49 132

2011 2012

Faltas de Alunos*

*Considera-se apenas as faltas injustificadas



O PEA (Programa de Educação Ambiental) é realizado
há 20 anos em parceria com as Secretarias de
Educação e Diretorias de Ensino dos municípios da
região de Luiz Antônio. O programa já atendeu,
aproximadamente 77 mil crianças e jovens nas
regiões em que a empresa atua.

Em 2012, o programa foi realizado essencialmente
com alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental I e
do 6º ao 9º ano do ensino fundamental II de escolas
públicas e particulares de 29 municípios, tendo
atendido também alguns programas para públicos
diversos como portadores de necessidades especiais,
idosos e alunos do ensino infantil.

 Sensibilizar, conscientizar, engajar e educar os
participantes do programa para que eles sejam
multiplicadores de conceitos e melhores práticas de
conservação ambiental e desenvolvimento
sustentável;

 Descrever as principais etapas envolvidas do plantio
à fabricação da celulose e papel;

 Ressaltar a importância das florestas plantadas
como potenciais colaboradores na conservação dos
recursos naturais;

 Colaborar com o desenvolvimento da comunidade
local.

PEA – Programa de Educação Ambiental
Unidades Luiz Antônuo e Mogi Guaçu
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Estudantes de 9 a 12 anos do 4º e 5º ano do ensino fundamental I e de 12 a 16 anos
dos 6º ao 9º ano do ensino fundamental II, estudantes das APAEs, educadores,
coordenadores, diretores de escola, filhos de funcionários e parceiros.

Março a dezembro de 2012

 Secretaria de Educação e escolas da rede pública e particular de ensino dos
municípios da região de Luiz Antônio e Mogi Guaçu.

PEA – Programa de Educação Ambiental
Unidades Luiz Antônuo e Mogi Guaçu
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5119
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2011 2012

Beneficiários Diretos

PEA – Programa de Educação Ambiental
Avaliação de Impacto e Resultados
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Legenda: MG LAN



O Projeto EducAção Socioambiental (Concurso de
Redação e Concurso Literário ), realizado há 37 anos,
além de colaborar com a formação de crianças e
adolescentes socialmente responsáveis, realiza a
conservação e restauração ambiental de áreas verdes
nos municípios de Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Estiva
Gerbi.

O projeto une ações educacionais e socioambientais
por meio dos concursos e conservação ambiental, no
qual as escolas participantes levam seus alunos para
realizar um plantio de mudas nativas em áreas
degradadas.

A ação, que é itinerante, passou pelos três municípios
participantes nos últimos três anos, sendo que em
2012 o reflorestamento aconteceu em área de
vossoroca na cidade de Mogi Mirim.

 Recuperar áreas degradadas dos municípios 
participantes;

 Incentivar o prazer pela leitura e a produção de 
textos;

 Colaborar com a formação de crianças e 
adolescentes socialmente responsáveis.

EducAção Socioambiental
Unidade Mogi Guaçu
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Estudantes de 5º e 9º anos do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio,
educadores, coordenadores e diretores das escolas públicas e particulares de Mogi
Guaçu, Mogi Mirim e Estiva Gerbi.

 Secretaria de Educação e Prefeitura de Mogi Guaçu; 

 Secretaria de Educação e Prefeitura de Mogi Mirim; 

 Secretaria de Educação e Prefeitura de Estiva Gerbi .

Junho a Outubro

EducAção Socioambiental
Unidade Mogi Guaçu
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EducAção Socioambiental
Avaliação de Impacto e Resultados
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417
470

2011 2012

Concurso de Redação

46 49

2011 2012

Concurso Literário

71
100

2011 2012

Voluntário IP Plantio

Legenda: Mudas Plantadas Participantes

3340 3000

3140 3606

2011 2012

Ações Plantio



O Projeto Guardiões das Águas, realizado há 04 anos,
tem como missão informar e conscientizar os
participantes quanto ao uso racional da água, além
de incentivar ações de conservação.

Por meio de campanha o projeto incentiva os
professores a trabalharem com os alunos, tornando-
os agentes multiplicadores para a conservação dos
recursos hídricos na comunidade.

O investimento do projeto é direcionado
principalmente para:
-Premiação;
- Ações de engajamento e conscientização;
- Divulgação do projeto.

 Informar e conscientizar os participantes quanto ao 
uso racional dos recursos hídricos;

 Incentivar o consumo consciente e a conservação 
dos recursos naturais, além da redução do 
desperdício;

 Incentivar os participantes a agirem como 
multiplicadores na identificação e solução de 
problemas relacionados à utilização da água e;

 Produzir ações benéficas quanto ao uso da água e 
aumento da qualidade de vida da população.

Guardiões das Águas - Externo
Unidade Luiz Antônio
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Professores e alunos do ensino infantil e fundamental da rede municipal de ensino
dos municípios de Luiz Antônio, Guatapará, Santa Rosa de Viterbo e Altinópolis.

 Secretaria de Educação de Luiz Antônio;

 Secretaria de Educação de Guatapará;

 Secretaria de Educação de Santa Rosa de Viterbo;

 Secretaria de Educação de Altinópolis.

Março a Junho de 2012.

Guardiões das Águas - Externo
Unidade Luiz Antônio
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625.000
1.444.000

2011 2012

Economia de Água em Litros

45
107

2011 2012

Professores Participantes

964

2316

2011 2012

Alunos Participantes

Guardiões das Águas - Externo
Avaliação de Impacto e Resultados
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1000
1500

491

1526

2011 2012

Atividades Desenvolvidas

Legenda: Mudas Plantadas Ações Comunidade



O Projeto Guardiões das Águas - Corporativo, tem
como missão informar e conscientizar colaborados IP
quanto ao uso racional da água, além de incentivar
ações de conservação.

Em 2012 o projeto Guardiões das Águas, que teve
início junto às escolas de ensino fundamental, sofreu
um desdobramento e passou a ser desenvolvido
também em todas as unidades de negócios da
International Paper do Brasil.

Por meio de campanha interna o projeto busca
conscientizar e incentivar funcionários e provedores
de serviços sobre o uso consciente e sem desperdício
dos recursos hídricos, a fim de que reproduzam essa
nova consciência em suas residências.

 Informar e conscientizar os participantes quanto ao
uso racional dos recursos hídricos;

 Incentivar o consumo consciente e a conservação
dos recursos naturais, além da redução do
desperdício;

 Incentivar os participantes a agirem como
multiplicadores na identificação e solução de
problemas relacionados à utilização da água e;

Guardiões das Águas - Corporativo
Unidades Luiz Antônio, Mogi Guaçu, Três Lagoas e Escritório São Paulo
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 Funcionários IP Brasil;

 Provedores de Serviços das unidades fabris, florestais e escritório administrativo;

 Estagiários ;

 Alunos do FORMARE

Não houve envolvimento de parceiros.

 Agosto a Novembro de 2012
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Guardiões das Águas - Corporativo
Unidades Luiz Antônio, Mogi Guaçu, Três Lagoas e Escritório São Paulo



Público por categoria*

* Em sua primeira edição corporativa, o projeto contou com a participação de 337 pessoas.

Guardiões das Águas - Corporativo
Avaliação de Impacto e Resultados
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648.000 litros de água economizados

217000 206000

1000 13000

211000
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FLO
17%

SP
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Evolução Economia Mensal



O Projeto Guardiões do Verde, ativo a 05 anos, visa
dar oportunidade para adolescentes em
vulnerabilidade social, para a sua inserção no
mercado de trabalho ou geração de sua própria renda
por meio da capacitação para atividade de viveirista.

O Projeto concentra-se em atividades práticas no
viveiro municipal e também aulas teóricas de
capacitação profissional.

Em 2012 os alunos receberam capacitação
profissional com formação em Viveirista (Certificado
pela Universidade Franco Montoro) e Competências
Básicas para o Trabalho (Certificado pelo SENAC).

 Gerar renda por meio da capacitação de
adolescentes para exercer atividade de viveirista;

 Buscar a auto-suficiência do projeto até 2012;

 Produzir mudas arbóreas nativas, exóticas e
plantas ornamentais;

 Conscientizar os jovens participantes sobre as
questões ambientais;

 Comercializar sementes coletadas e mudas
produzidas;

 Expandir para outros municípios onde o IIP atua.

Guardiões do Verde
Unidade Luiz Antônio
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 Jovens com idade entre 14 a 16 anos;

Matriculados no ensino fundamental ou médio;

 Em situação de vulnerabilidade social;

 Secretaria de Educação, Prefeitura Municipal e Secretaria de Meio Ambiente de
Guatapará.

Fevereiro a dezembro de 2012.

Guardiões do Verde
Unidade Luiz Antônio
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77
36

2011 2012

Jovens Capacitados

69.639

15.000

2011 2012

Mudas Produzidas

Guardiões do Verde
Avaliação de Impacto e Resultados
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2011 2012

Municípios Envolvidos
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O projeto Apicultura Solidária, teve início em 2011 e
visa o uso múltiplo das florestas de Eucalipto,
priorizando o desenvolvimento socioambiental nas
áreas de atuação da IP, além de geração de renda
para apicultores locais.

Apicultura é a ciência, ou arte, de criação de abelhas
e, chama-se Apicultura migratória quando o apicultor
descarrega as colméias na plantação de eucalipto
durante a floração, e depois retira as colméias no fim
da floração. Assim, durante a floração do eucalipto,
instala-se colméias para a produção de mel.

O investimento do projeto é direcionado
principalmente para:
- Consultoria para acompanhamento das atividades
do projeto

 Proporcionar o uso múltiplo das florestas de
Eucaliptos priorizando o desenvolvimento
socioambiental nas áreas de atuação IP.

 Aumentar da atividade regional de apicultura;

 Aumentar da renda familiar dos apicultores;

 Divulgar a prática da atividade apícola nas regiões
de atuação da IP.

Apicultura Solidária
Unidade Luiz Antônio
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Março a Junho de 2012.

 Cooperapis (Cooperativa de Apicultores de Ribeirão Preto).

 Apicultores com atuação próxima às áreas de florestas de eucaliptos da IP.

Apicultura Solidária
Unidade Luiz Antônio

27



1,2

2,5

2011 2012

Produção Mel / Tonelada

300 400

2011 2012

Caixas iscas implantadas

Apicultura Solidária
Avaliação de Impacto e Resultados

28

1
4

2011 2012

Cidades Envolvidas

3
2

2011 2012

Mídias



Atua com os estudantes e comunidade da zona rural
de Três Lagoas, moradores do Distrito de Garcias.

O projeto leva o conceito de conservação ambiental,
com foco na recuperação e conservação da mata
ciliar, voltadas para o entorno do Córrego Oriundiuva
e o Córrego Vertente.

Desde o início do projeto, em 2007, cerca de 3,5 m²
de mata ciliar foram recuperadas.

 Desenvolver conceitos sobre o meio ambiente e
suas problemáticas, sensibilizando a comunidade
estudantil para a criação de um “movimento
verde”

 Integrar escola-comunidade (incluindo produtores
rurais da região), como estratégia para
aprendizagem voltada para a realidade do distrito,
por meio de atividades interdisciplinares voltadas
para a conservação do meio ambiente como um
todo

 Capacitar o educando para que possa desenvolver
um projeto sociocultural relacionado ao meio
ambiente junto à comunidade onde vive.

Guardiões: Projeto Nascente
Unidade Três Lagoas
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 Alunos do Ensino infantil e fundamental de escolas rurais da região de Três Lagoas.

 Secretaria de Educação e Secretaria de Meio Ambiente de Três Lagoas.

Março a novembro de 2012

Guardiões: Projeto Nascente
Unidade Três Lagoas

Em comemoração ao dia Nacional do Livro (29 de outubro), o Guardiões: Projeto
Nascente, promoveu uma campanha de doação de livros envolvendo todos os
profissionais da IP Brasil, a qual arrecadou um total de 530 livros que foram
utilizados para atualizar o acervo das duas Escolas FORMARE (MG e LAN) e dar início
a biblioteca da escola rural Antônio Camargo, na qual é desenvolvido o projeto no
município de Três Lagoas.
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435
250

2011 2012

Beneficiados Diretos

Guardiões: Projeto Nascente
Avaliação de Impacto e Resultados
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1860
1350

1760

1260

2011 2012

Área Recuperada

18
27

2011 2012

Midias Veiculadas

44

14

2011 2012

Ações Realizadas

Legenda: Oriundiuva Vertente



Definições
 Beneficiários diretos: participantes das atividades do

projeto.

 Beneficiários indiretos: pessoas influenciadas pelos

participantes dos projetos. O número de beneficiários

indiretos é calculado pela média do número de pessoas que

estima-se estarem diretamente próximas do participante. No

caso do IIP foi utilizada a proporção de 5 pessoas

beneficiadas para cada participante direto.

 Meta: resultado proposto a ser atingido.

 Mídias: matérias ou informativos expostos em canais de

comunicação internos (Intranet, mural, e-mail etc) ou externos

à International Paper (internet, jornais, revistas etc).

 Observação : comentários relevantes sobre o projeto.

 Orçamento realizado: valor efetivo investido pelo IIP no

projeto.

 Parceiros envolvidos: empresas, órgãos públicos ou outras

entidades que de alguma maneira tenham sido envolvidas

na realização do projeto.

 Período: intervalo de realização do projeto.

 Projeto: identificação nominal do projeto.

 Público alvo: pessoas e/ou entidades específicas as quais o

projeto é destinado.

 Região: local de realização do projeto.
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