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Todos nós temos o 
poder de transformar 
a vida de uma pessoa

O Instituto International Paper mudou e está 
com nome, causa e cara nova. Agora, nos 
chamamos Instituto AIPI e essa mudança tem 
boas razões. Ser AIPI significa assumir a 
brasilidade presente na nossa marca, é 
conectar nossos atributos ao nosso nome e 
reforçar a nossa essência.

Acreditamos que isso nos aproxima das 
pessoas e das comunidades que queremos 
transformar. Afinal, entendemos que em toda a 
sociedade existem pessoas com a cidadania 
ativa nas veias, prontas para gerar impacto 
positivo e transformar a realidade para melhor. 
Elas só precisam de incentivo e o Instituto AIPI 
pode assumir este papel. Por isso, apoiamos e 
oferecemos a estrutura necessária para que 
uma boa intenção vire uma boa ação.



Nossos atributos formam  
a nossa identidade

Inovação Social
Incentivamos a busca por um novo olhar  
para trazer uma solução diferente e inovadora 
para problemas sociais que encontramos  
nas comunidades que fazemos parte.

Participação
Não fazemos nada sozinhos! Os 
nossos projetos são desenvolvidos 
com a participação dos profissionais 
da IP, com especialistas, com 
outras fundações e institutos, e 
principalmente com membros das 
comunidades que fazemos parte.

Inspiração
A gente gosta de criar espaços, 
momentos e oportunidades para 
inspirar as pessoas à nossa volta 
para fazer as coisas de forma 
diferente.

Ação
É na prática que as coisas se 
transformam. No Instituto AIPI a 
gente transforma ideias em ações 
e fazemos as coisas acontecerem.
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Despertar a cidadania

Oferecemos formas, conteúdos e capacitações para as escolas e centros de formação 
para que trabalhem temas que despertem a proatividade e a responsabilidade da 
cidadania ativa nas pessoas.

Gerar a transformação

Identificamos, selecionamos e capacitamos pessoas com potencial para impulsionar seus 
projetos de transformação social nas comunidades que fazemos parte.

Nossos pilares sustentam 
um futuro melhor

Nossa razão de existir

Por que existimos?  
Estimulamos o exercício da cidadania.

Como operamos? 
Despertando as pessoas para que sejam conscientes, críticas, criativas e aptas para lidar 
com as questões do nosso tempo.

O que fazemos?
Preparamos pessoas com potencial para o exercício da cidadania ativa e os estimulamos 
para promoverem transformação nas comunidades que fazemos parte.



No Instituto AIPI acreditamos que por meio da educação com cidadania podemos 
impactar positivamente as comunidades que fazemos parte. Juntos, temos condições 
de transformar ideias em ações.

Por isso, em 2019 revisitamos nosso jeito de trabalhar. Mudamos nossa governança, 
reposicionamos nossa causa, nossa marca e nosso nome. E enquanto realizamos essas 
transformações, mantivemos dois projetos em andamento. Os resultados que atingimos 
já são o reflexo deste novo movimento que o Instituto AIPI quer promover.

A profissionalização forma cidadãos protagonistas

O Projeto Escola Formare, desenvolvido em parceria com a Fundação IOCHPE, começou 
em 2010. E nesse período já formamos mais de 434 jovens, que viviam em vulnerabilidade 
social nas comunidades do nosso entorno. E em 2019 não poderia ser diferente: 50 novos 
estudantes ingressaram no nosso projeto e encerraram o ano como Assistentes de 
Produção Industrial.

PROJETO ESCOLA FORMARE

Nossos projetos mostram  
o impacto que queremos ter.
Nossos resultados fortalecem  
a nossa causa.

Turma de 
2019 da 
unidade de 
Mogi Guaçu



Uma referência  
a ser seguida

Pensando no melhor desenvolvimento 
dos alunos, criamos o “Mire-se no 
Exemplo”: um programa de tutoria com 
os Executivos da International Paper 
para que eles possam compartilhar 
conhecimento e experiências com os 
jovens em formação. O objetivo é que 
cada aluno tenha um direcionamento, 
tanto na vida profissional, como pessoal 
por meio de encontros mensais com 
duração de uma hora.

Formare em 2019

Esse curso de formação e iniciação profissional 
na área Industrial dá a oportunidade para que os  
alunos possam desenvolver suas habilidades 
pessoais e profissionais ao longo de 10 meses. O 
programa também conta com mais de 250 
Educadores Voluntários – profissionais que 
trabalham na International Paper – e que doam 
horas do seu dia para contribuir com a formação 
dos alunos.

Ao final do curso, todos os estudantes recebem 
o certificado que é válido em todo território 
nacional e reconhecido pelo MEC (Ministério da 
Educação). Nosso grande objetivo é oferecer 
uma oportunidade para que esses jovens 
estudem, ingressem no mercado de trabalho e 
possam ter um papel ativo como cidadãos para 
transformar o mundo à sua volta.

50  
Jovens formados e 
preparados para o 
mercado de trabalho

250  
Educadores 
Voluntários

2.720  
Horas de aulas, sendo:  
940 horas de aulas práticas 
1.780 horas de aulas teóricas

15  
Disciplinas  
aplicadas

50  
Tutores do Programa  
“Mire-se no Exemplo”



Nas linhas e entrelinhas podem surgir vocações e grandes histórias

O nosso tradicional Concurso de Redação, que já existe há 44 anos, tem como objetivo 
principal incentivar e disseminar o prazer pela leitura e a escrita entre jovens e 
adolescentes do Ensino Médio, oferecendo a eles a oportunidade de escreverem suas 
próprias histórias.

A cada ano, realizamos o projeto em parceria com as Diretorias de Ensino regionais e 
estamos ampliando esse universo ano a ano para que, cada vez mais jovens tenham a 
chance de participar, se desenvolver e, quem sabe, encontrar uma vocação por meio das 
palavras. Em 2019, em parceria com o Papel Chamex, incentivamos os alunos a buscarem 
soluções criativas em direção a um futuro sustentável com o tema: “Como a Criatividade 
pode nos ajudar a enfrentar os desafios econômicos, sociais e ambientais da 
atualidade?”

Alunos vencedores
  Cláudio Augusto Benvenho 
Escola E.E. Capitão Agenor de Carvalho - Estiva Gerbi (SP)
  Isabela Vitória Anunciação Cavalcante  
Escola E.E. Luiz Martini - Mogi Guaçu (SP)
  Clara Machado Azevedo 
Escola E.E. Fernando Corrêa - Três Lagoas (MS)

Escolas vencedoras
 E.E. Dom Aquino Corrêa - Três Lagoas (MS)
 E.E. Monsenhor Nora - Mogi Mirim (SP)
 E.E. Fernando Corrêa - Três Lagoas (MS)

Premiação para professores: os 25 professores que tiveram 
o maior número de alunos inscritos no Concurso foram 
contemplados com um curso EAD de correção de redações 
no modelo ENEM e duas caixas de Papel Chamex.

Concurso de Redação em 2019

20  
Workshops de Capacitação 
para os professores

120  
Professores engajados 
no projeto

67  
Escolas 
impactadas

16  
Municípios 
impactados

11  
Mil estudantes 
participantes

CONCURSO DE REDAÇÃO

1o lugar Aluno - Estiva Gerbi

Em parceria com
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