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Sobre a International Paper

A International Paper (IP) é líder global 
em papel e embalagens com operações na 
América do Norte, Europa, América Latina, 
Rússia, Ásia e Norte da África. Seus negócios 
incluem embalagens industriais e de consu-
mo juntamente com papéis não revestidos e 
celulose. Com sede em Memphis, Tennes-
see, a empresa emprega aproximadamente 
55 mil pessoas e está estrategicamente lo-
calizada em mais de 24 países atendendo a 
seus clientes no mundo todo. As vendas lí-
quidas da International Paper em 2015 foram 
de US$ 22 bilhões.

No Brasil atua nos negócios: papéis para 
imprimir e escrever, papel para embalagens 
e embalagens de papelão ondulado, empre-
gando aproximadamente 5 mil profissionais. 

O sistema integrado de produção de pa-
pel para imprimir e escrever da International 

Paper no Brasil é composto por três fábricas: 
duas no Estado de São Paulo e uma no Mato 
Grosso do Sul. Seus produtos, as linhas de 
papéis para imprimir e escrever Chamex 
e Chamequinho e a linha gráfica de papéis 
Chambril, são 100% produzidos a partir de 
cultivos de eucalipto certificados.

O negócio de embalagens é formado 
por três fábricas de papel para embala-
gens, localizadas no Estado de São Paulo, 
e quatro unidades produtoras de chapas e 
embalagens de papelão ondulado: duas no 
Estado de São Paulo, uma em Goiás e uma 
no Amazonas. 

Para saber mais sobre a International 
Paper, seus produtos e seu compromisso 
com a sustentabilidade econômica, social 
e ambiental, acesse: 
www.internationalpaper.com/pt



Instituto International Paper

IIP (Instituto International Paper) é uma 
Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP), responsável por desenvol-
ver, coordenar e executar ações e progra-
mas relacionados à responsabilidade social 
corporativa da International Paper do Brasil.

O IIP tem como objetivo mobilizar, en-
gajar e comprometer a comunidade, seus 
parceiros e colaboradores a participarem 
de programas inovadores de responsabili-
dade social, visando contribuir para o for-
talecimento da consciência socioambiental 
de nossas crianças e jovens e para o de-
senvolvimento sustentável da comunidade 
em que atua.

Criado no final de 2007, com a ajuda 
de aproximadamente 200 profissionais IP, 
de todas as unidades, que participaram vo-
luntariamente de workshops para discutir 

o direcionamento da empresa em relação 
à sua atuação na área de responsabilidade 
social corporativa, foram definidos os prin-
cípios organizacionais que determinam seu 
foco na educação socioambiental de crian-
ças e jovens.

Os projetos do IIP impactaram, direta-
mente, mais de 39 mil pessoas em 2015.

Visão: ser reconhecido pelos seus 
públicos de interesse como referência em 
Responsabilidade Social Corporativa, pela 
sua atuação na promoção da competitivi-
dade sustentável.

Missão: fomentar o desenvolvimento 
educacional, ambiental do bem estar so-
cial com foco em crianças e adolescentes, 
visando ao crescimento sustentável e à 
transformação de vidas, alinhado aos valo-
res e estratégias da IP.

Governança IIP

Em um instituto voltado para a respon-
sabilidade social empresarial como o IIP, é 
de fundamental importância para o suces-

so da boa governança que a gestão seja realiza-
da por no mínimo três instâncias: a Diretoria Exe-
cutiva, o Conselho Fiscal e a Gestão Executiva.

Presidente do IIP
Leandra Ferreira Leite

Diretoria do IIP
Leandra Ferreira Leite, Márcio Bertoldo, 
Maurício Fernandes e Nilson Cardoso.

Conselho Fiscal
Ana Ribeiro, Denis Teixeira e Raul Guaragna

Procuradores
Edson Domingues, Leandro Leme e Lizzi Colla.

Gestão Executiva
Andreza Camacho, Gabriel Lima, Gláucia Faria, 
Sabrina Tenello e Tomás Fernandes.
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Luiz Antônio e Mogi Guaçu

Esse projeto conta 
com a parceria da área 
florestal da International 
Paper e cooperativas de 
apicultores das regiões 
onde a empresa atua.

A apicultura é a ciência, ou arte, de 
criação de abelhas. A apicultura migrató-
ria ocorre durante a floração do eucalipto, 
quando são instaladas colmeias para a 
produção de mel. 

O projeto Apicultura Solidária teve 
início em 2011 e visa o uso múltiplo das 
florestas de eucalipto, priorizando o de-
senvolvimento socioambiental nas áreas 
de atuação da IP, além de geração de ren-
da para apicultores locais. 

A dinâmica do projeto consiste em 
uma atuação de colaboração mútua, na 
qual a IP libera o uso de áreas de floresta 
de eucaliptos para que os apicultores ins-
talem suas colmeias e caixas de captura 
necessárias à produção de mel, colabo-
rando com o aumento de sua renda. 

No ano de 2015, com o intuito de ex-
pandir o projeto atingindo novas pesso-
as e áreas, o IIP desenvolveu mais uma 
parceria, agora com uma cooperativa da 
cidade de Leme.



Apicultura
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5,6

2013 2014

Produção Mel (ton)

2015

40,5

8,4

Nota: Devido ao excesso de chuva no período da florada, em 2015 tivemos um impacto em nossa produção.

Destaques

   Em parceria 
com o SENAR, 
foi realizada a 
capacitação dos 
apicultores  em curso 
teórico e prático sobre a 
produção de geleia real.

   Venda do mel na unidade de 
Mogi Guaçu de 09 a 11/07/2015

   Bisnaga de mel na cesta de Natal de todos 
os profissionais IP (Papel e Embalagem) 

    5.806 bisnagas

   Entrega dos Equipamentos  
de Proteção Individual (EPI’s)  
para ambas as Cooperativas em nosso Centro de 
Educação Ambiental, em Luiz Antônio/SP.
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Manaus

Casa Vhida
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A Casa Vhida é uma associação que 
apoia e oferece programas de assistên-
cia integral para crianças e adolescentes 
infectadas ou expostas ao HIV/Aids, que 
incluem nutrição, serviço social, educa-
ção, auxílio psicológico e médico.A partir 
de 2014, o Instituto International Paper 
começou a apoiar a instituição, a fim de 
fortalecer e qualificar seu planejamento, 

auxiliar na captação de recursos, gestão, 
monitoramento, avaliação, oferta e exe-
cução dos serviços, bem como viabilizar a 
busca por novos parceiros.

Em  2015, foram feitos repasses via 
incentivo fiscal no valor de R$ 514.787,25. 
O objetivo dos repasses é ajudar a manu-
tenção das ações da Casa Vhida na luta 
contra o preconceito e no aumento da 
qualidade de vida de mais de 1.000 crian-
ças e adolescentes do estado do Amazo-
nas e de outros estados da região Norte 
do Brasil, que são atendidos anualmente. 



Cidade do Livro
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Unidades de embalagem

Fundada em 1997, a Cidade do Livro 
é um espaço cenográfico temático, cujo 
diferencial é ser altamente educativo e 
ajudar a desenvolver, desde cedo, o hábi-
to da leitura nas pessoas. A parceria com 
o Instituto International Paper originou 
o projeto Cidade do Livro Itinerante, que 
tem como propósito possibilitar a vivência 
para os demais municípios de atuação do 
IIP. Desse modo, o espaço cenográfico é 
replicado em outras localidades fora da 
cidade de São Paulo.

O projeto, que já foi realizado em 
todas as regiões em que a International 
Paper mantém negócios de fabricação de 
papel e celulose, em 2015 teve sua es-
treia nas regiões das unidades de fabrica-
ção de papel marrom e embalagens, ten-
do como público alvo crianças de 06 a 10 
anos da rede pública de ensino. Filhos de 
funcionários da International Paper parti-
ciparam de edições especiais, realizadas 
aos finais de semana.

Com apoio do Programa de Ação Cultu-
ral (Proac) paulista, em 2015 o projeto Cida-
de do Livro Itinerante foi realizado em quatro 
municípios do estado de São Paulo: Suzano, 
Franco da Rocha, Paulínia e Itapeva. 



Cidade do Livro
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Destaque

22.797 participantes

02 semanas de execução 01 semana de execução

Suzano/SP Franco da Rocha/
SP

Paulínia/SP Itapeva/SP

18 a 29/05

7.245 
pessoas

11 a 21/08

6.771 
pessoas

21 a 25/09

4.849 
pessoas

05 a 09/10

3.932 
pessoas
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Mogi Guaçu

Educação 
Socioambiental (ESA)



Comemorando 40 anos, o Projeto 
Educação Socioambiental (ESA), com-
posto de concurso de redação e concur-
so literário, é realizado na unidade de 
Mogi Guaçu. Além de colaborar com a 
formação de crianças e adolescentes so-
cialmente responsáveis, em sua história 
já colaborou com a conservação e a res-
tauração ambiental de áreas verdes nos 
municípios de Mogi Guaçu, Mogi Mirim 
e Estiva Gerbi realizando plantios itine-
rantes entre as cidades.

Em 2015, o projeto passou por uma 
transformação e inovou em seu formato. 
Trouxe para os participantes workshops de 

capacitação com uma profissional na área 
de linguística. Veja como ficou projeto:

Fase I – Preparatória: foram sele-
cionados 116 alunos do 5º ano do ensino 
fundamental , 119 alunos do 9º ano do 
ensino fundamental e 71 alunos do 3º 
ano do ensino médio.

Fase II – Workshops – Eliminató-
ria: os workshops foram realizados pelo 
Instituto IP com objetivo de oferecer um 
Curso de Redação com uma profissional 
da área para os alunos selecionados pelas 
escolas na fase preparatória. O aluno que 
não participou dos workshops foi elimina-
do da fase III, final. 

Fase III - Final – Concurso de Reda-
ção: com título livre, a redação teve como 
objetivo fazer com que o tema “SOLO” fosse 
um convite à reflexão de cada aluno.  Os alu-
nos tiveram que desenvolver a ideia sobre o 
tema em no mínimo 15 (quinze) e no máxi-
mo 30 (trinta) linhas. A tipologia da redação 
para desenvolver o tema também foi livre.
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284

2013 2014

Participantes ESA

2015

410

306



  o destaque do evento 
de 40 anos do projeto de Educação 
Socioambiental foi a apresentação do 
Maestro João Carlos Martins.

Concurso Literário - 31/AGO
Workshop dos Professores
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Destaque
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Vencedores 40º “ Concurso de Redação”

5º ano
1º Lugar: Giuliana Maria Vanucci - Escola: 
EMEB Vereadora Terezinha da Silva Oliveira, 
Mogi Mirim/SP.

2º Lugar : João Pedro Mercadante 
Nascimento - Escola: EMEB Professor Jorge 
Bertolaso Stella, Mogi Mirim/SP.

3º Lugar : Renato Mantovani Müller - 
Escola: COC, Mogi Mirim/SP.

9º ano
1º Lugar : Isabela Bombarda - Escola: EMEB 
Francisco Piccolomini, Mogi Mirim/SP.

2º Lugar : Gabriel Chung Ravanini - Escola: 
Anglo, Mogi Guaçu/SP.

3º Lugar : Maria Luiza Bronzzato de Oliveira 
Santos - Escola: Colégio Delta Nobre, Mogi 
Mirim/SP.

3º EM
1º Lugar : Gabriel Leite Ferreira - Escola: 
Colégio Integrado Anglo, Mogi Guaçu/SP.

2º Lugar : Sofia Brunheroto Nehmeh - 
Escola: Educar Instituto Educacional, Mogi 
Guaçu/SP.

3º Lugar : Vinícius Augusto Zamariolo Setin 
- Escola: Fundação Educacional Guaçuana 
(FEG), Mogi Guaçu/SP.

Vencedores 10º “Concurso de Literário”

1º Lugar: Daniela Ap. Lanza - Colégio Delta 
Nobre, Mogi Mirim/SP.

2º Lugar: Jair Dias - EMEB Franscisco 
Piccolomini, Mogi Mirim/SP.

3º Lugar: Elaine Seco - EMEF Antonio 
Giovani Lanzi, Mogi Guaçu/SP.
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Formare

Mogi Guaçu Luiz Antônio Três Lagoas

Mogi Guaçu, Luiz Antônio e Três Lagoas

Lançado em 2010 na IP, o Projeto 
Escola Formare, desenvolvido pela Fun-
dação Iochpe (franquia social), oferece 
curso de educação profissional para jo-
vens de famílias de baixa renda, com 
certificado de Assistente de Produção 
da Indústria de Processo, reconhecido 
pelo Ministério da Educação (MEC) e 
emitido pela Universi dade Federal de 
Ensino Tecnológico do Paraná. As au-
las do programa são ministradas em um 
período de 10 meses e os profissionais 
da IP são educadores voluntários (EVs). 
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Mire-se no exemplo

O “Mire-se no Exemplo” é um progra-
ma de tutoria aos alunos do Formare, sendo 
uma exclusividade da International Paper.

Além dos Educadores Voluntários, que 
ministram as aulas voluntariamente, cada 
aluno do Formare também tem um “Tutor” 
que o acompanha durante o projeto.

Os tutores fazem parte da liderança 
da IP (Supervisores, Coordenadores, Ge-
rentes e Diretores) que estão dispostos a 
compartilhar a sua experiência profissio-
nal e pessoal com o seu tutorado, a fim de 
que o aluno possa espelhar-se nos seus 
bons exemplos.

Encontro Mogi Guaçu e 
Luiz Antônio

Com o objetivo de integrar as turmas e 
realizar a troca de experiências, todo ano o 
IIP realiza o “Encontro Anual” das turmas, 
organizado pelos próprios alunos. Em 2015 
o encontro aconteceu em nossa unidade de 
Luiz Antônio/SP.

51

35
28

72

56

2013 2014

Educadores voluntários / EVS

2015

100 100
110

 Luiz Antônio    Mogi Guaçu    Três Lagoas

Nota: Três Lagoas teve sua 1º turma em 2014.

Indicador
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Destaques  
Corporativo: Luiz Antônio, Mogi Guaçu e Três Lagoas

Dia Internacional do Voluntário Dezembro’15

IIP celebra dia do voluntariado 
Para comemorar o Dia Internacio-

nal do Voluntário, celebrado dia 5 de 
dezembro, o Instituto International Pa-
per levou os profissionais voluntários 
do projeto Formare para uma atividade 
externa. Com o objetivo de reconhecer 

o trabalho voluntariado desenvolvido 
por cada um, os colaboradores de Luiz 
Antônio/SP e Mogi Guaçu/SP fizeram 
um passeio em Brotas/SP e os de Três 
Lagoas/MS foram para a Pousada do 
Tucunaré, na própria cidade.



Destaques  
Mogi Guaçu/SP
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Os alunos do Formare da unidade de 

Mogi Guaçu construíram uma maquete 

funcional da fábrica, mostrando de forma 

detalhada todo o processo produtivo do 

papel: da plantação de eucalipto à venda 

e exportação. Os alunos apresentaram 

o cenário da fábrica, abordando dados 

Maquete Funcional - Fábrica MG
técnicos, meios de produção, tempos de 

processo, logística e transporte.

A apresentação foi voltada aos 

profissionais da fábrica de Mogi Guaçu 

na Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho (SIPAT). O sucesso 

da maquete e a apresentação dos alunos, 

proporcionou à turma uma viagem para 

São Paulo, onde está localizado o escritório 

Corporativo da International Paper. Na 

ocasião, os jovens puderam compartilhar o 

aprendizado obtido no Formare e puderam 

contar como foi a confecção da maquete e 

os benefícios do empenho dentro e fora da 

sala de aula.

De 03 a 26 novembro, os alunos e 
educadores voluntários se organizaram, 
planejaram e executaram uma campanha 
para arrecadação de produtos de higiene.

Ação Social Asilo da terceira idade 
novembro’15

Na ação social dos alunos, que contou 
com a colaboração dos profissionais da 
unidade, foram arrecadados mais de 148 
itens, o que representou um aumento de 
mais de 100% em relação à campanha do 
ano anterior.

As doações foram revertidas para o 
lar da terceira idade Pe. Longino em Mogi 
Guaçu/SP.
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Os alunos puderam replicar o trabalho 
de voluntariado por meio da organização, 
planejamento e execução da ação social.

Com o empenho dos jovens e cola-
boração dos profissionais da unidade, fo-
ram arrecadados mais de 230 itens entre 

roupas, cobertores e fraldas, o que repre-
sentou um aumento de 15% em relação à 
campanha do ano anterior.

As doações foram revertidas ao Fun-
do Social de Solidariedade do Município 
de São Simão/SP.

Campanha do Agasalho

Visita 3M Ribeirão Preto dezembro’ 15 

No encerramento das aulas de 2015, os alunos conheceram a planta fabril da 3M em Ribeirão Preto 
e também puderam conhecer os alunos Formare da empresa

Destaques  
Luiz Antônio/SP
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Formatura julho´15

Três Lagoas

Com o início da primeira turma em 
2014, o Formare TL segue o calendário 
diferenciado das outras unidades, tendo 
início em agosto e término em junho de cada 
ano. O destaque de 2015 foi a conclusão e 

formatura da 1ª turma da unidade, estado e 
região. O engajamento da unidade foi alto, 
considerando a proporção de funcionários, 
tendo uma taxa de 12% de inscritos para 
Educadores Voluntários.

Destaques  
Três Lagoas/MS
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Guardiões das Águas
Luiz Antônio

Realizado desde 2008, o projeto tem 
como missão informar e conscientizar os par-
ticipantes quanto ao uso racional da água, 
além de incentivar ações de conservação.

Por meio de campanhas, incentiva os 
professores a trabalharem o tema água 
com os alunos, formando assim, agentes 
multiplicadores de conceitos e melhores 
práticas para o uso consciente da água 
em casa e na comunidade onde vivem.



Guardiões das Águas

Em março de 2015, na semana de co-
memoração do Dia Mundial da Água, o IIP 
realizou o evento final de confraternização 
do Guardiões das Águas na região de Luiz 
Antônio. A ação foi realizada na escola 
EMEF Professora Vera Lúcia Castelha-
no, no município de Guatapará e contou 
com a presença de aproximadamente 700 

pessoas, entre alunos, professores, pais 
e comunidade vizinha da escola. A ação 
aconteceu como forma de reconhecer o 
engajamento dos professores e alunos da 
escola, vencedores da campanha Guardi-
ões das Águas no ano de 2014, sendo as-
sim, realizada uma grande comemoração 
para todos os participantes.

Nota: Em 2015 o projeto Guardiões das Águas, esteve 
em processo de reformulação, com previsão de ser im-
plantado no município de Rio Verde/GO a partir de 2016.

Destaque
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Guardiões do Verde
Luiz Antônio

Iniciado em 2008, o projeto oferece 
por meio de parcerias entre organizações 
públicas e privadas, formação para a ati-
vidade de viveirista para jovens. Enquanto 
descobrem o novo ofício, os adolescentes 
de 14 a 17 anos têm a oportunidade de 
fazer capacitações profissionais que abor-
dam, desde temas relacionados à susten-
tabilidade e preservação ambiental, até 
motivação e ética para o trabalho. O pro-
jeto também mostra a vivência prática da 
produção de mudas arbóreas e frutíferas, 
que depois de plantadas ajudam a balan-
cear o ecossistema.



Guardiões do Verde Destaque
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Em 2015 o Instituto IP, atendendo a 
uma estratégia social, alterou o seu modo 
de operação no projeto Guardiões do Ver-
de, dedicando-se ao projeto exclusiva-
mente por meio de ações relacionadas ao 
Conselho Municipal da Criança e do Ado-
lescente (CMDCA) do município de Guata-
pará. Dessa maneira, o Instituto IP incenti-
vou a regularização do Fundo Municipal da 

Criança e do Adolescente (FMDCA), para 
que o projeto possa assim receber aportes 
financeiros de beneméritos pessoas físicas 
ou jurídicas que queiram fazer doações 
diretas ou repasses por meio de dedução 
fiscal. O Instituto IP estima que essa ação 
contribuiu com o projeto para conseguir au-
mentar a sua arrecadação de fundos e con-
sequentemente expandir as suas ações.



Guardiões em Ação
São Paulo

Criado para promover o voluntariado 
no escritório corporativo na cidade de São 
Paulo/SP, o projeto, por meio de campa-
nhas internas incentiva a participação dos 
funcionários a ter uma maior integração 
com a comunidade.

Por meio deste projeto, cada profis-
sional “apadrinha” uma criança para uma 
data festiva e próximo da comemoração 
é feito o encontro entre o voluntário e o 
“afilhado”, que conhece o local de traba-
lho do padrinho e participa de várias ati-
vidades de recreação. A criança também 
recebe um presente do voluntário, como 
lembrança daquele dia.

As ações de voluntariado recebem o 
nome de “MISSÃO”. O objetivo é tornar a 
atividade mais lúdica para os participan-
tes, remetendo a ideia de que os voluntá-
rios são super-heróis. Em 2015 foram rea-
lizadas duas missões: Páscoa e Natal; e 
contaram com a participação das crianças 
do Lar Aclimação; Minha Casa (Santa Fé), 
Lar Bororé e Tia Edna, todas localizadas 
na cidade de São Paulo/SP.
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Guardiões em Ação
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2014

Participantes

20152013

118118
161

92
175

182

 Voluntários    Crianças



Luiz Antônio e Mogi Guaçu 

O Programa de Educação Ambiental 
(PEA) é realizado desde 1993 nos municípios 
da região de Luiz Antônio e Mogi Guaçu, 
tendo mais de 86 mil crianças e jovens nas 
regiões em que a empresa atua. 

Inicialmente criado com foco nos alu-
nos e professores do Ensino Fundamental, 
nos últimos anos o Programa de Educação 
Ambiental aumentou seu público-alvo, 
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Indicadores
Participantes

7865

6261
5736

recebendo também alunos do ensino in-
fantil e médio, bem como alunos de edu-
cação especial, idosos, graduandos e pós-
graduandos da área de meio ambiente, 
entre outros.

O objetivo do programa é estreitar a rela-
ção da Companhia com as comunidades onde 
atua e contribuir com a formação de cidadãos 
engajados na defesa do meio ambiente.

20142013 2015

Programa de Educação 
Ambiental (PEA)
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Conhecido como Programa de Educa-
ção Ambiental Itinerante, o projeto esteve 
presente em quatro cidades: Altinópolis/SP, 
Jaboticabal/SP, Mogi Mirim/SP e Itapira/SP.

Nas ações, o PEA realizou apresenta-
ções didáticas, visuais e palpáveis, explo-

rando o processo de produção do papel, 
sensibilizando os alunos e visitantes como 
multiplicadores de conceitos e melhores 
práticas de conservação ambiental e de-
senvolvimento sustentável.

“Dia Nacional do Campo Limpo” 
Jaboticabal/SP agosto’ 15

PEA na feira da EXPoETE  
Mogi Mirim/SP setembro’ 15

PEA na feira da  ETEC - Escola 
Técnica Estadual 
Itapira/SP setembro’ 15

Escola Carmem Miguel Vicari 
Altinópolis/SP setembro’ 15

Destaques  
PEA’s Itinerantes



Com este projeto, o IIP pretende difun-
dir usos e costumes populares que resgatam 
fatores da identidade cultural da região. A 
implantação dos canteiros de ervas no for-
mato de corpo humano foi proposta para que 
as crianças e seus familiares usufruam dos 
benefícios da horta para uma alimentação 
mais saudável e preventiva. As atividades 
de conscientização ambiental contribuem 
para o protagonismo social dos jovens para 
as questões de sustentabilidade.

 O seu objetivo é conscientizar, 
engajar e educar jovens alunos (6ª ao 9º 
ano, de 12 a 16 anos) para que eles sejam 
multiplicadores de conceitos e melhores 
práticas de conservação ambiental, além 
de desenvolvimento sustentável da própria 
comunidade local. 
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Participantes

623

377372

20142013 2015

Natureza & Corpo
Três Lagoas

Indicadores
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Escola Parque São Carlos, 
Três Lagoas/MS

21 de Setembro/ Dia da árvore
Plantio de Árvores na escola Parque São Carlos 

Visita ao asilo 
Arrecadação de mantimentos para doação 
e troca de experiências

Destaques
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