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EDITORIAL

O destaque desta segunda edição do ano de Case Studies é o Personal Case Murilo Ferreira, 

presidente da Vale. Apresentamos sua trajetória profissional e os princípios que vem imprimin-

do na gestão de uma das maiores empresas do Brasil.

O primeiro case desta edição é o da Truckvan, empresa que obteve no ano passado um cresci-

mento de 81% em seu faturamento graças à ampliação da produção e, sobretudo, a sua estreia 

no mercado de Defesa e Segurança. 

Publicamos também dois cases da área de manutenção, premiados durante o 28º Congresso 

Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos.

O primeiro deles é o do Grupo Fleury, que colocou em operação um novo sistema informati-

zado de manutenção.

O segundo é o da Alcoa, que criou nova estratégia de manutenção do processo de beneficia-

mento de bauxita na mina de Buriti, no Pará.

Esta edição traz ainda dois cases da área socioambiental. O primeiro é o da ArcelorMittal Tu-

barão, que lançou o Programa Novos Caminhos, de melhoria da mobilidade urbana e rural de 

municípios da Grande Vitória.

Outro case desta edição é o da Oxiteno, que desenvolveu um novo sistema de solventes para 

tintas de impressão flexográficas, também com ganho ambiental. 

Já o case da Total Lubrificantes expõe a estratégia da empresa para dobrar seu market share 

até 2020.

O segundo é o da Gerdau, que desenvolve o Programa Germinar, usando a educação ambien-

tal como instrumento para a sustentabilidade de localidades onde atua. Este programa tornou-

-se uma referência na área ambiental.

Por sua vez, o case da Celulose Irani mostra como a empresa conseguiu criar valor junto aos 

clientes, adotando uma atitude de relacionamento comercial baseada no novo conceito de 

“Foco Do Cliente”.

Ao final, Décio Clemente conta nos seus Cases & Causos, com a graça habitual, como o Salão 

do Automóvel teve, em 1977, uma edição que vendeu também casas de madeira, para deses-

pero de Caio de Alcântara Machado.

JOãO PEnIDO     editor
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A Celulose Irani desenvolveu um projeto de criação de valor junto aos seus clientes que adotou 

uma atitude de relacionamento comercial baseada no conceito de “Foco do Cliente”, mais 

abrangente do que o tradicional foco no cliente, de sentido único. A empresa percebeu que era 

preciso olhar as oportunidades que surgiam para a prosperidade ao lado do cliente, e não somente 

por meio de seus olhos. 

A Celulose Irani S.A. é uma das principais indús-
trias nacionais dos segmentos papel para emba-
lagens e embalagens de papelão ondulado. Há 72 
anos, fabrica produtos provenientes de base flores-
tal renovável, 100% recicláveis. A produção é inte-
grada, das florestas aos produtos finais, asseguran-
do excelente qualidade. Está presente em quatro 
estados brasileiros, com unidades que produzem 
papel para embalagem, caixas e chapas de papelão 
ondulado e resinas.

Atualmente emprega 2.459 colaboradores dire-
tos, alocados em cinco unidades de negócios, lo-
calizadas em Vargem Bonita (SC), Santa Luzia (MG), 
Indaiatuba (SP), Vila Maria (SP) e Balneário Pinhal 
(RS). Há, também, escritórios em Joaçaba (SC) e em 
Porto Alegre (RS).

A sua gestão é projetada, dirigida e resultante 
de atitudes e ações das pessoas. O modelo de 
gestão, com foco em sustentabilidade, é o bali-
zador para que as atitudes resultem em ações éti-
cas, transparentes e compreensíveis para todos os 
envolvidos.

COnsTRuInDO 
RELAçÕEs DE vALOR

CELuLOsE IRAnI s.A.

Pericles Pereira druck 
Sérgio luiz Cotrim Ribas
Paulo Ratinecas 
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Existe um compromisso com a sustentabi-
lidade para tornar a empresa mais competiti-
va, alcançando a excelência em gestão, maior 
lucratividade e valor de mercado. 

Os produtos da Irani são desenvolvidos 
para oferecer soluções personalizadas e ino-
vadoras ao mercado. Todos eles são reci-
cláveis, sendo possível reinseri-los na cadeia 
produtiva; quando descartados na natureza, 
são biodegradáveis. Em todas as fases do ci-
clo de vida dos produtos – desde o desen-
volvimento do conceito até a sua disposição 
final – são detectados os impactos na saúde e 
na segurança dos clientes. 

LInHAs DE nEgÓCIOs
EmBALAGEm

No segmento de embalagens e chapas de pa-
pelão ondulado, a Irani utiliza papéis de várias gra-
maturas com excelente desempenho e chapas de 
papelão ondulado em ondas simples e duplas, com 
rigoroso controle de qualidade e suporte técnico. 
Para a fabricação dos produtos de papelão ondu-
lado, a Irani possui unidades fabris, nas cidades de 
Vargem Bonita (SC), Vila Maria e Indaiatuba (SP).

PAPEL 

A Irani fabrica papéis indicados para embalagens 
flexíveis e para embalagens rígidas, comercializa-

dos no Brasil e no mercado 
internacional. As Unidades 
Fabris Papel, localizadas em 
Vargem Bonita (SC) e Santa 
Luzia (MG), possuem a cer-
tificação FSC® de Cadeia de 
Custódia, que garante ao 
consumidor que o produto 
foi fabricado com matéria-
-prima de floresta certifica-
da e controlada. Nesse tipo 
de certificação, devem exis-
tir garantias de controle da 

procedência, do manuseio e do rastreamento da 
matéria-prima utilizada em todas as etapas da pro-
dução, desde a floresta até o produto final. Os pa-
péis da Irani também possuem certificações especí-
ficas para entrar em contato com o alimento.

RESINAS 

 A Irani produz resinas a partir da extração natu-
ral de pínus, de acordo com as normas ambientais 
de manejo para a manufatura de breu e terebintina, 
matérias-primas de grande versatilidade de aplica-
ções em produtos como vernizes, tintas, adesivos 
e esmaltes. A Unidade Resinas está localizada em 
Balneário Pinhal, no Rio Grande do Sul, e tem capa-
cidade para produzir 50 toneladas por dia de breu 
e 15 toneladas por dia de terebintina. Os principais 

> Fundada em 1941 e controlada desde 1994 pelo Grupo Habitasul.

> 2.459 colaboradores diretos.

> 5 unidades fabris em 4 estados brasileiros (SC,RS, SP e MG).

> 251.209 toneladas de papel para embalagens produzidas em 2013.

> 670 clientes, aproximadamente.

> R$ 783 milhões de receita bruta em 2013.

> 25.600 hectares de florestas plantadas e 23.500 hectares de florestas nativas, áreas de reserva legal e 
preservação permanente em 2012.

> exportação para mais de 30 países.

qUADRO 1

A CelUloSe iRAni S.A.

Os produtos 
da Irani são 
desenvolvidos 
para oferecer 
soluções 
personalizadas 
e inovadoras ao 
mercado
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mercados externos de breu e terebintina atendidos 
são: Argentina, Chile, Estados Unidos da América, 
Holanda, Espanha, Portugal, México, Alemanha, 
Bélgica e França. O principal mercado interno é o 
Rio Grande do Sul.

FLORESTAL 

A Irani é uma empresa essencialmente de base 
florestal, tendo como fonte principal de matéria-
-prima as florestas plantadas de pínus. Suas Unida-
des Florestais têm como principal objetivo suprir a 
demanda de madeira para a produção de celulose e 
energia nas fábricas de papel e embalagem de San-
ta Catarina e a demanda de resina para a produção 
de breu e terebintina, no Rio Grande do Sul, além 
de comercializar madeira no mercado regional. O 
manejo das florestas plantadas na Irani, além de 
garantir matéria-prima renovável para a fabricação 
de seus produtos, contribui para a conservação de 
florestas nativas e para a preservação da biodiversi-
dade local.

CEnÁRIO COmPETITIvO 
COmPETITIVIDADE INCITANDO qUALIFICAÇÃO 

E RELACIONAmENTO mERCADOLóGICO

O cenário mundial, protagonizado pela crise eu-
ropeia e pela redução dos níveis de aumento de 
produção da China, tem sido marcado pelo desa-
celeramento da economia. No Brasil, depois de um 
período de aquecimento mercadológico, o cresci-
mento econômico tem ficado abaixo do previsto. 
Com isso, a competitividade entre as empresas na-
cionais e internacionais mostra-se bastante inten-
sificada.

O setor de papel e celulose tem crescido no país 
e no cenário mundial. Enquanto a celulose ocupa a 
quarta colocação com 7,5% da produção mundial, a 
produção de papel tem 2,5% do montante produ-
zido globalmente, estando na nona colocação no 
ranking. A produção brasileira tem tido um cresci-
mento médio anual de 7,1% em celulose e de 5,5% 
na produção de papel. (Fonte: RISI e Bracelpa – As-
sociação Brasileira de Celulose e Papel)

O setor de papel é segmentado em papéis para 

imprimir e escrever, cartão, com fins sanitários, im-
prensa e papéis para embalagem. O segmento de 
papéis para embalagem representa 51% da produ-
ção total de papéis no Brasil.

No negócio papel, a empresa está inserida no 
mercado de papéis para embalagem. Segundo da-
dos de 2011 da Bracelpa, a Irani está posicionada 
em 7º lugar no ranking dos maiores produtores de 
papel.

No mercado de embalagens de papelão ondula-
do, de acordo com dados da Associação Brasileira 
de Papelão Ondulado (ABPO), em 2011 existiam 152 
onduladeiras em atividade no Brasil. Nesse mercado, 
a Irani é a quarta maior empresa nacional em volu-
me de expedição em metros quadrados. Os maiores 
concorrentes são: Klabin, Rigesa, Orsa, Trombini, 
Penha e Adami. 

Por mais de um século, são produzidos papelão 
ou caixas de papelão ondulado no Brasil. Enquanto 
áreas comerciais contavam com o apoio do desen-
volvimento de produtos e atendimento técnico ao 
cliente, na indústria, os investimentos apresentavam 
atraso em relação à tecnologia mundial. Entretan-
to, nos últimos dez anos, o cenário mudou. Entre 
as novidades, estão os investimentos alinhados 
aos dos fabricantes mundiais; o fato de os projetos 
das embalagens passarem a ser desenvolvidos por  
áreas de engenharia, analisando a cadeia do cliente 
e dos usuários finais; e, ainda, o avanço em gestão 
de estoques. 

Ano a ano, avança a política de sustentabilidade 
do setor – são trabalhados planos de redução de in-
sumos e resíduos no processo fabril, e o foco é um 
produto completamente reciclável e biodegradável. 
Hoje, 70% do que é produzido já é reciclado. 

Paralelamente, o formato de atuação e relacio-
namento com o cliente foi intensificado. O suporte 
técnico prestado a esse público atua preventiva-
mente e investe em treinamentos para o uso ade-
quado das embalagens. Além disso, importantes 
avanços foram feitos na indústria de embalagens, 
pois as artes sombrias ganharam cores que valo-
rizam os produtos dos clientes – ou seja, as em-
balagens de transporte começam a ser percebidas 
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nos pontos de venda. Finalmente, o setor 
transformou-se em fornecedor de produtos e 
serviços, sendo fabricantes de embalagens de 
papelão ondulado. 

O setor se profissionalizou. Cada vez mais, 
pesquisas e trabalhos científicos são produ-
zidos, favorecendo atualizações de normas 
e treinamentos no uso das embalagens. O 
apoio aos fabricantes contribui para o de-
senvolvimento de processos desde a imple-
mentação de estatísticas sobre o ambiente 
produtivo até treinamentos específicos para a 
fabricação de papelão ondulado. O foco em 
sustentabilidade foi privilegiado, priorizando 
práticas que preservam o meio ambiente. 

No entanto, a indústria necessitava trabalhar me-
lhor o seu mercado. Ser mais competitiva, desen-
volver ações de qualificação, relacionamento, sem 
esquecer um ponto central: os resultados.

PREPARAnDO-sE PARA PROsPERAR 
A Irani capacitou-se para enfrentar o futuro. A 

empresa planejava crescer, por meio de diferentes 
estratégias, por meio de investimentos orgânicos e 
aquisições de empresas. A oferta pública de ações 
seria um caminho para acelerar o crescimento. A 
trajetória apresentava difíceis entraves. 

O verdadeiro motor do desenvolvimento humano 
é o desafio. Uma de suas principais consequências 
é a “realização de novos talentos”. O que é bastan-
te favorável, porque dá suporte ao crescimento em 
um mercado de trabalho aquecido. A Irani almeja 
prosperar, e o caminho passa pela competitividade 
de custos, segurança e qualidade de produtos e ser-
viços, eficiência na utilização dos recursos e apro-
veitamento das oportunidades. 

Ou seja, o grande desafio contemplava a neces-
sidade de promover um aperfeiçoamento cultural 
que fosse voltado à qualificação constante, auxilian-
do desde o desdobramento das estratégias da em-
presa até a melhoria contínua, impulsionada pelos 
próprios colaboradores.

O fato de as pessoas estarem no centro de todas 
as atividades demandava um ambiente desafiador, 

que oportunizava cons-
tantes capacitações e 
desenvolvimento.

Novas práticas de ges-
tão foram estruturadas e 
implantadas com o obje-
tivo de fortalecer e tornar 
a empresa um modelo de 
referência de aperfeiçoa-
mento. Simultaneamen-
te, a Irani buscou melho-
res práticas e melhores 
resultados e priorizou 
o compromisso com a 

sustentabilidade. Assim, um importante projeto de 
crescimento sustentado foi concebido para o perí-
odo de 2012-2016. Mas mesmo com muitas ações 
já em andamento, outras deveriam ser aprimoradas 
ou iniciadas. 

Um projeto de desenvolvimento e criação de va-
lor pressupunha criar e solidificar relações com os 
envolvidos. E, assim, a Irani passou a trabalhar para 
buscar a prosperidade em conjunto com todos os 
seus públicos.

ObJETIvOs DE mARkETIng
A missão da Irani é construir relações de valor, 

buscando a prosperidade dos clientes, o desen-
volvimento das pessoas e lucros admiráveis, com 
equilíbrio entre meio ambiente e sociedade. O seu 
objetivo é crescer com valor e de forma sustentá-
vel, estabelecer relações significativas e duradou-
ras, contribuir para o desenvolvimento dos clientes 
e também com seus demais públicos. A empre-
sa acredita que o seu sucesso é consequência do 
atendimento das expectativas dos públicos com os 
quais se relaciona: clientes, colaboradores, forne-
cedores, investidores, comunidades e governo. Para 
tal, necessita priorizar seu foco no desenvolvimen-
to de relações que garantam benefícios recíprocos, 
em um clima de transparência e confiança, pauta-
das pela ética, de onde se obtém a verdadeira sus-
tentabilidade. 

Construir relações de valor requer empatia para 

A Irani é 
uma empresa 
essencialmente 
de base florestal, 
tendo como fonte 
principal de 
matéria-prima as 
florestas plantadas 
de pínus
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compreender quais são as necessidades e opor-
tunidades de cada público com quem se relacio-
na. Normalmente, as expectativas expressas não 
representam com fidelidade as reais demandas. É 
preciso estar ao lado, compreender suas aspira-
ções, entender a dinâmica de cada um para, en-
tão, inserir a empresa nesse contexto (Foco Do 
Cliente).

AumEnTAR O vALOR PERCEbIDO DA EmPREsA
A Irani deseja ser uma marca reconhecida e pre-

ferida por seus clientes. Incrementar o seu valor 
significa oferecer produtos e serviços no Foco Do 
Cliente. Só assim poderá obter lucros admiráveis, 
crescer em participação, vendas e rentabilidade. 
Mas para que isso ocorresse, deveria estabelecer 
ações mercadológicas que proporcionassem:

> Buscar estar entre os três principais players se-
toriais nos próximos anos;

> Promover a cultura da inovação;
> Fidelizar os seus clientes;
> Promover e fortalecer a cultura orientada para 

resultados.

O valor é sempre atribuído pelo outro. A obrigação 
empresarial é estimular a construção de ligações que 
sejam percebidas por todos os seus públicos, com 
todas as partes interessadas, como relações de muito 
valor. O esforço deve partir, necessariamente, da em-
presa e ser liderado pelos principais dirigentes.

EsTRATégIAs DE mARkETIng
OFERECER PRODUTOS E SERVIÇOS 

NO FOCO DO CLIENTE

Para construir relações de valor com os clientes 
é preciso estar ao seu lado, compreender o negó-
cio, entender o cenário, as ameaças e as oportu-
nidades. A Irani entendeu que, muito mais do que 
ouvi-lo, era importante conhecer a sua percepção 
e necessidades. Olhar as oportunidades ao seu lado, 
não somente por meio de seus olhos, mas ao seu 
lado, olhando na mesma direção. Antecipando-se 
às oportunidades e construindo-as em conjunto. 
Uma maneira de edificar ofertas de valor absoluta-

mente diferenciadas e contribuir para que o cliente 
prospere e tenha cada vez mais sucesso.

O cliente deveria perceber o compromisso ge-
nuíno da Irani com sua prosperidade. Quando 
isso ocorresse, a relação passaria a ser percebida 
como de alto valor e abriria espaço para mais ne-
gócios.

A Irani deveria se concentrar no Foco Do Clien-
te, procurando desenvolver soluções em conjunto. 
Isso propiciaria um clima de diálogo, confiança e 
entrega. Empresa e cliente cientes de que o com-
promisso comum gera a prosperidade do todo.

DESENVOLVER RELAÇÕES 

SIGNIFICATIVAS E DURADOURAS

A partir da concepção de produtos e serviços no 
Foco Do Cliente, a Irani buscaria estreitar suas liga-
ções. O relacionamento com os clientes deveria ter 
uma intenção estratégica clara, compartilhada e sis-
tematicamente revisada, com uma busca contínua 
pela excelência.

CAPACITAR, ENGAJAR E 

COmPROmETER OS COLABORADORES

A construção de relações de valor com os clien-
tes passaria a ser foco do trabalho: força de vendas, 
produção, assistência técnica, logística e financeiro, 
entre outras. A intenção era que cada área realizasse 
sua parte com muita qualidade. Os colaboradores 
de cada área se relacionando com os respectivos 
departamentos dos clientes. Pessoas com pessoas. 
E, com isso, poderiam contribuir para a percepção 
de valor da oferta como um todo. O cliente valo-
rizaria: produto, atendimento, entrega, relaciona-
mento e parceria.

PLAnO DE AçãO
GESTÃO DA qUALIDADE

A fim de assegurar o cumprimento de condutas 
alinhadas à cultura da empresa e para aprimorar as 
suas práticas, foram implantadas Políticas de Res-
ponsabilidade Corporativa – com foco em políticas 
de Responsabilidade Social, Ambiental, da Qualida-
de, de Inclusão de Pessoas com Deficiência, de Saú-
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de e Segurança do Trabalho, de Voluntariado 
Empresarial e de Compra de Madeira. 

Com o objetivo de difundir os valores cul-
tivados pela Irani e uniformizar e aperfeiçoar 
ações como compromisso permanente na 
gestão dos negócios, foi estabelecida uma 
política de qualidade para o conhecimento de 
todos os colaboradores, clientes e comunida-
de, tendo por meta:

> Buscar a satisfação do cliente, entregan-
do produtos com qualidade, que atendam às 
especificações combinadas, uso pretendido, 
requisitos estatutários e regulamentares, com 
segurança no fornecimento e excelente aten-
dimento;

> Buscar, permanentemente, desenvolver 
novos produtos e soluções para otimizar o desem-
penho da cadeia produtiva na qual se está inserido, 
centrando-se no Foco Do Cliente como forma de 
superar expectativas e antecipar necessidades;

> Buscar continuamente a melhoria de todo o 
sistema de gestão da qualidade, rumo à excelência 
e com foco no resultado final;

> Executar corretamente os procedimentos e se-
guir padrões definidos para assegurar qualidade e 
custos dos produtos e serviços;

> Buscar parcerias estáveis, transparentes e foca-
das em benefícios mútuos, com clientes e fornece-
dores;

> Valorizar o desenvolvimento pessoal e profis-
sional dos colaboradores, promovendo o trabalho 
em equipe como fator determinante para o sucesso 
da empresa;

> Contribuir para a sobrevivência e o crescimento 
sustentado da Irani, promovendo o retorno adequa-
do dos investimentos e assegurando trabalho e ren-
da nas comunidades em que está inserida.

GESTÃO DA INOVAÇÃO

A Irani entende que o caminho para a diferen-
ciação e a competitividade a longo prazo é a ino-
vação. Persegue, continuamente, quatro tipos de 
inovação: de processo, de produto, de modelo 
de negócios e de modelo de gestão. Em 2012, foi 

criada a Gerência de Ino-
vação, responsável pelo 
Núcleo de Inovação e Pes-
quisa e Desenvolvimento 
Corporativo. As ações do 
Núcleo de Inovação são 
desenvolvidas por meio 
do Programa Inova Irani, 
estruturado para acompa-
nhar o seu plano de cres-
cimento. A participação de 
colaboradores, instituições 
científicas e tecnológicas, 
fornecedores e clientes é 
estimulada. Simultanea-
mente, abrange iniciativas 

como o Programa Ideias de Valor, Facilitadores da 
Inovação e o informativo Planeta Inovador, abor-
dando temas relativos à gestão de ideias, inteligên-
cia competitiva, propriedade intelectual, cultura da 
inovação, inovação aberta e gestão de projetos.

Em 2012, a disseminação da cultura da inovação 
por meio da geração de ideias e capacitação de co-
laboradores foi implantada. Já em 2013, a abran-
gência das iniciativas está sendo ampliada, a fim de 
incentivar a inovação aberta.

Ideias de Valor 
Programa responsável pela gestão de ideias in-

terna e externamente à empresa. Aplicado de forma 
contínua, além do objetivo de estimular os ideali-
zadores a promover a inovação por meio do seu 
conhecimento, incrementando os seus resultados 
financeiros e/ou operacionais, busca reconhecer as 
iniciativas e recompensá-los por isso.

Facilitadores da Inovação 
O programa de capacitação foi lançado em 2012, 

com um grupo de 97 colaboradores, que receberam 
treinamentos sobre questões relacionadas à gestão 
da inovação. Vinte e um encontros foram realiza-
dos, totalizando mais de 300 horas de capacitação 
para aqueles que são os responsáveis por dissemi-
nar a inovação.

As ações do 
Núcleo de 
Inovação são 
desenvolvidas 
por meio do 
Programa Inova 
Irani, estruturado 
para acompanhar 
o seu plano de 
crescimento
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Planeta Inovador 
Informativo mensal direcionado às lideranças 

com o intuito de trabalhar a inteligência competiti-
va. Nele, são publicados conteúdos relacionados à 
gestão de inovação e às maiores e melhores inova-
ções tecnológicas, recém-lançadas ou em fase de 
pesquisa e desenvolvimento. Em 2012, foram publi-
cadas sete edições e setenta e seis matérias.

 
Pesquisa e Desenvolvimento Corporativo 
Ações são desenvolvidas por meio de pesquisas 

de médio e longo prazos, em parceria com insti-
tuições científicas e tecnológicas. Com temas ali-
nhados à sua estratégia e ao plano de crescimento 
corporativo, as pesquisas focam toda a cadeia pro-
dutiva, desde a semente até as embalagens de pa-
pelão ondulado.

Em 2012, a parceria iniciada com a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) foi destaque para 
a futura construção de um laboratório de pesquisa 
focado em aplicações superficiais em papéis e em-
balagens. Esse modelo de parceria, além de crescer 
gradativamente, irá estender-se para outras univer-
sidades.

fOCO DO CLIEnTE: TRAnsfORmAR
CLIEnTEs Em PARCEIROs EsTRATégICOs
A disseminação de seus valores e conhecimento 

reforça o conceito do Foco Do Cliente. Além disso, 
mantém uma política comercial transparente, com 
regras claras para as negociações. Treinamentos 
técnicos foram realizados pela equipe Irani com 
diversos clientes. A Unidade Embalagem SP minis-
trou 13 treinamentos; a Embalagem SC, nove; e a 
Papel, seis. A iniciativa surgiu para reforçar a par-
ceria e tornar-se um fórum diferenciado para troca 
de informações, atendimento e busca de soluções 
conjuntas. Era fundamental entender para atender 
melhor.

Em 2012, foi implantado o projeto Compar-
tilhando Valor, uma parceria entre as áreas Co-
mercial e de Sustentabilidade. A ideia é apresentar 
aos clientes projetos e ações de sustentabilidade 
desenvolvidos, a fim de obter o seu engajamento 

nesse compromisso e contribuir para a perenidade 
dos negócios. O desafio é gerar vantagem compe-
titiva e fomentar para que mais clientes valorizem a 
sustentabilidade e a considerem como diferencial 
de compra. A Irani entende que a sustentabilidade 
pode também ser uma oportunidade de negócio 
na medida em que os clientes valorizem as práticas 
sociais e ambientais e as certificações e visualizem 
o relatório de sustentabilidade como um compro-
misso com a transparência.

DEsEnvOLvImEnTO 
COmPARTILHADO DE PRODuTOs
A Irani oferece estrutura para o desenvolvimento 

de projetos para clientes dos mais diversos segmen-
tos em que atua. No negócio papel, os esforços são 
direcionados para o desenvolvimento de insumos, 
matérias-primas e novas linhas de papéis Kraft e 
reciclado. No negócio embalagem, o foco é o de-
senvolvimento de embalagens diferenciadas para os 
segmentos de frigorífico, alimentício, fruticultura, 
metalmecânico, químico e outros.

Os projetos são desenvolvidos com o Foco Do 
Cliente e priorizam iniciativas que reduzam os cus-
tos e visem a melhorias no desempenho, buscando 
embalagens inovadoras. São contempladas todas as 
etapas do processo, desde a semente até os produ-
tos finais de papéis e embalagens. Para vários clien-
tes, foram feitas adequações nas embalagens ofere-
cidas que proporcionaram ganhos a eles e melhoria 
nos processos e na produção.

Os projetos são balizados pelo compromisso com 
a sustentabilidade e por relações éticas e transpa-
rentes. Atuando de forma diferenciada no mercado, 
busca soluções em seus delineamentos, passando 
pela redução de matérias-primas na fabricação e 
otimização de processos. Os seus produtos, ofe-
recendo soluções personalizadas e inovadoras ao 
mercado, são biodegradáveis e recicláveis.

susTEnTAbILIDADE: vALOR EmPREsARIAL
Um comitê de sustentabilidade foi formado, 

composto por sete colaboradores, representantes 
de diversas unidades. Isso foi muito importante para 



INSIGHTCase studies      março/abrIl 2014
58

fomentar iniciativas internas com os diferen-
tes públicos. 

Em 2012, a empresa consultou e buscou o 
engajamento dos stakeholders em relação a 
temas da sustentabilidade. Por meio de seis 
painéis especializados por grupo de interes-
se, obteve uma participação bem expressiva e 
com uma profundidade maior. Isso possibili-
tou revisar prioridades, agregar novos desafios 
e gerar valor compartilhado com os diversos 
públicos envolvidos e interessados no negócio 
da empresa. Os painéis, além de permitir uma 
visão abrangente das expectativas, priorizam 
as mais relevantes para cada público. 

Além dos painéis, o diálogo permanente 
com alguns públicos ocorre por meio de ca-
nais que abrangem clientes, colaboradores e for-
necedores. Para esses públicos, é importante que 
haja mecanismos que possam capturar demandas 
e expectativas. Pesquisas de satisfação, de clima 
organizacional, pesquisas qualitativas com grupos 
de discussão e registros de contatos em ferramen-
tas de CRM são alguns exemplos de mecanismos 
bastante utilizados.

RELACIOnAmEnTO COm As
COmunIDADEs nO EnTORnO
A Irani busca se posicionar em relação às comu-

nidades do entorno de seus negócios (municípios 
onde residem os colaboradores e que estejam su-
jeitos a conviver com algum tipo de impacto, posi-
tivo ou negativo, em decorrência das atividades da 
empresa) como agente promotora e multiplicadora 
do desenvolvimento econômico, social, ambiental, 
comunitário e pessoal.

Presente há mais de 70 anos em Santa Catarina, 
possui grande influência na região e é percebida 
como uma empresa idônea, geradora de emprego 
e renda para os municípios circundantes e com res-
ponsabilidade socioambiental.

A comunicação ocorre por meio de represen-
tantes da empresa nessas localidades. Em Campi-
na da Alegria, Vargem Bonita (SC), é feita por meio 
da área de Gestão da Vila, Jornal Conversa Aberta 

e de reuniões esporádicas 
com membros da diretoria 
da Associação de Morado-
res de Campina da Alegria 
(AMOCA) e com os mo-
radores. Essas ferramen-
tas de comunicação são 
colocadas à disposição 
da comunidade. O Jornal 
Conversa Aberta, em 2012, 
tornou-se ainda mais in-
terativo com matérias su-
geridas pela comunidade, 
incluindo temas socioam-
bientais. 

Os investimentos sociais 
são focados nessas localidades, em iniciativas que 
contribuem com a redução das desigualdades so-
ciais e com o desenvolvimento de crianças e jovens 
nas áreas da cidadania, esporte, cultura, educação e 
preservação do meio ambiente. 

O relacionamento com as comunidades nas cer-
canias das plantas industriais de São Paulo e Rio 
Grande do Sul vem sendo fortalecido. Em 2012, foi 
reformulada a metodologia para identificação dos 
aspectos e impactos sociais que as operações da 
Irani causam. Essa metodologia foi implantada nas 
unidades industriais e florestais e no escritório cor-
porativo.

Além de pesquisa externa com as comunidades, 
foi incorporada a análise interna dos possíveis im-
pactos gerados e a elaboração de planos de ação 
para mitigá-los. Essa nova metodologia auxilia na 
definição da relevância dos temas sociais, bem 
como no alinhamento de suas práticas às expecta-
tivas das comunidades, orientando decisões como 
implantação de projetos e continuidade dos inves-
timentos. 

Os investimentos sociais são realizados com pro-
gramas e projetos desenvolvidos por instituições 
sólidas com as quais a Irani pode instituir parce-
rias duradouras. Entre as parcerias, destacam-se: 
Programa SESI Atleta do Futuro, Broto do Galho e 
apoios e doações a instituições locais.

O desafio é 
gerar vantagem 
competitiva e 
fomentar para 
que mais clientes 
valorizem a 
sustentabilidade 
e a considerem 
como diferencial 
de compra



59
celuloSe iraNi S.a.       PAPEL E CELuLOsE

REsPEITO AO mEIO AmbIEnTE: 
PRÁTICA quE PERmEIA Os PROCEssOs 
A produção ambientalmente responsável é um 

compromisso da Irani. Tanto que busca garantir que 
as suas atividades estejam em consonância com a 
legislação ambiental aplicável. Assim, adota diver-
sas medidas com o intuito de minimizar os impactos 
ambientais ocasionados. 

> Implantação do projeto Análise do Ciclo de Vida 
(ACV) do papel Fine Kraft 35g e embalagem de pa-
pelão ondulado. Esse projeto possibilitará identificar 
de forma mais detalhada os impactos gerados pela 
fabricação desse produto ao longo de sua cadeia de 
produção;

> Início do processo de adequação para a im-
plantação da ISO 14.001 nas unidades industriais de 
Santa Catarina e de São Paulo; 

> Monitoramento de fauna e flora nas áreas de 
atuação, identificando os impactos da atividade flo-
restal nessas comunidades, subsidiando, assim, a 
elaboração de medidas mitigatórias e compensató-
rias;

> A disponibilização de 1.474 horas dos colabo-
radores para projetos de educação ambiental. Nas 
ações, foram envolvidas 5.813 pessoas (trabalhado-
res, alunos, fornecedores, clientes, comunidade).

O COLAbORADOR 
COmO PARCEIRO EsTRATégICO
Os trabalhadores são parceiros estratégicos 

para a empresa atingir os seus objetivos. O con-
ceito Foco Do Cliente foi compreendido por to-
dos. Para isso, foram realizados treinamentos e di-
vulgação do conceito, contemplando a totalidade 
do quadro funcional da empresa. Oito grupos de 
multiplicadores foram criados e 143 turmas foram 
treinadas.

Para capacitar, engajar e motivar o seu quadro 
funcional a Irani desenvolveu vários programas. Al-
guns deles são:

PROGRAmA CRESCE

Compreende ações de capacitação e desenvolvi-
mento de pessoas alinhadas às estratégias. 

PROGRAmA mOTIVA

Agrupa as ações que asseguram um excelente 
clima organizacional. 

PROGRAmA SUPERA

Avalia o desempenho de resultados (metas das 
equipes) e de competências (individual) 

PROGRAmA CUIDA

Envolve a gestão integrada em saúde e segurança 
do trabalho. 

PROGRAmA GERA

O Programa GERA busca a renovação saudável 
das equipes e a garantia de uma trajetória de suces-
so mútuo entre colaborador e empresa. 

REsuLTADOs ObTIDOs
Para a Irani, construir relações de valor passou a 

ser o eixo central de sua missão. Mais de 80% do 
portfólio de clientes está há mais de cinco anos sen-
do atendidos pela empresa. A lealdade atesta que as 
relações duradouras e significativas são baseadas na 
ideia de gerar valor para todos.

Os clientes perceberam o compromisso genuíno 
da Irani com a prosperidade deles. As relações pas-
saram a ser percebidas como de muito valor e abri-
ram espaço para solidificar mais a parceria, o que, 
por consequência, gerou mais e melhores negócios.

ALTO nÍvEL DE sATIsfAçãO DOs CLIEnTEs
A Pesquisa de Satisfação de Clientes é uma fer-

ramenta importante para entender a percepção de 
valor desse público em relação à empresa. Realiza-
da anualmente, a Pesquisa de Satisfação considera 
fatores como: identificação dos clientes com os va-
lores da empresa, influência das ações sustentáveis 
na decisão de compra, contribuição para o negócio 
dos clientes, qualidade dos produtos e serviços, in-
dicação da Irani para outras empresas pelo cliente e 
também a percepção do cliente por intermédio de 
uma palavra que resuma, em sua concepção, a sua 
relação com a Irani.

O resultado de 2013 foi excelente. A média da 
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satisfação dos clientes foi de 4,3 pontos em 
5 possíveis (86% de favorabilidade), demons-
trando que as estratégias e as ações realiza-
das foram altamente efetivas.

mAIs vALOR, mELHOREs REsuLTADOs, 
mAIs RECOnHECImEnTO
Em 2013, a Irani teve lucro bruto de  

R$ 186,2 milhões, ante os R$ 168 milhões 
de 2012, apresentando aumento de 10,8%. A 
margem bruta em 2013 foi de 30,8%, 3,9 pon-
tos percentuais inferiores à de 2012.

Em 2013, o resultado líquido atingiu  
R$ 67,4 milhões, apresentando um aumento 
de 155,5% em relação a 2012.

A Irani enfrentou bem esse enorme desafio 
da competitividade em 2013. Manteve uma 
margem Ebitda Ajustado de 20,9%, alcançan-
do um Ebitda Ajustado anual de R$ 126,2 mi-
lhões. 

Os reconhecimentos conquistados geraram valor 
percebido para a empresa em seu propósito de se 
distinguir com práticas diferenciadas de sustentabi-
lidade junto aos seus diferentes públicos. 

Alguns dos reconhecimentos recebidos em 2013 
foram:

20º PRêmIO ExPRESSÃO Em ECOLOGIA

A Empresa, premiada na categoria Gestão Am-
biental, foi reconhecida pelo case “Gestão Ambien-
tal Celulose Irani”.

22º PRêmIO BRASILEIRO DE EmBALAGEm EmbanEWs

Pela terceira vez consecutiva, a Irani conquis-
tou o Prêmio de Embalagens conferido pela revista 
Embanews. A empresa foi premiada nas categorias 
Design, Sustentabilidade e Embalagem Destaque. O 
evento de premiação aconteceu em abril.

PRêmIO DESTAqUES DO SETOR

ABTCP 2013: a Irani foi a vencedora da categoria 
Sustentabilidade no Prêmio Destaques de Papel e 
Celulose 2013, promovido pela Associação Brasilei-
ra Técnica de Celulose e Papel (ABTCP).

PROGRAmA GAúCHO 

DE qUALIDADE 

E PRODUTIVIDADE

A Irani teve seu Mo-
delo de Excelência em 
Gestão (MEG) reco-
nhecido pelo Programa 
Gaúcho de Qualidade 
e Produtividade (PGPQ) 
em agosto. O reconhe-
cimento é conferido 
às organizações que 
se destacaram na bus-
ca pela excelência em 
gestão.

Guia ExamE dE 

sustEntabilidadE 2013

A Irani foi escolhida 
como uma das empre-

sas destaque do setor de Papel e Celulose pelo Guia 
Exame de Sustentabilidade 2013. O projeto “Análise 
do Ciclo de Vida” foi escolhido para ilustrar a página 
dedicada à empresa no anuário. 

éPOCA NEGóCIOS 360

A Celulose Irani conquistou posição de destaque 
no anuário 2013 da Época Negócios 360º. Entre as 
250 melhores empresas do Brasil, a Irani aparece na 
45ª posição. A premiação reconheceu a melhor em-
presa do ano e também as melhores em cada setor.

Prêmio Empresas que Melhor se Comunicam 
com Jornalistas: a Celulose Irani foi eleita, pela pri-
meira vez, como uma das empresas que melhor se 
comunicam com os jornalistas na categoria Papel 
e Celulose, pela revista Negócios da Comunicação. 
Os vencedores foram escolhidos por meio de pes-
quisa realizada com mais de 25 mil jornalistas de 
todo o país e auditada pela BDO Brazil.

COLAbORADOREs mAIs sATIsfEITOs,
EngAJADOs E mOTIvADOs 
Os programas desenvolvidos com o objetivo de 

capacitar, engajar e motivar o quadro funcional ob-

Pela terceira vez 
consecutiva, a 
Irani conquistou 
o Prêmio de 
Embalagens 
conferido pela 
revista embanews. 
A empresa foi 
premiada nas 
categorias Design, 
Sustentabilidade 
e Embalagem 
Destaque
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tiveram resultados importantes. O nível de satisfa-
ção interna aumentou, o clima organizacional teve 
uma sensível melhora, proporcionando um clima 
mais estimulante e motivador, ampliando a criação 
de uma identidade dos colaboradores com a em-
presa e na responsabilidade compartilhada pelo seu 
crescimento.

Atuar com foco na construção de valor propor-

Programa Motiva
evolução dos resultados da pesquisa de clima organizacional (média em %)

2008 2010 2012

65 65 75

Programa Supera
Média geral das avaliações de competência do programa (escala até 4)

2010 2011 2012 2013

3,11 3,26 3,30 3,31

qUADRO 2

SATiSFAção doS ColABoRAdoReS

Ideias de Valor

Mais de 1.000 ideias registradas em 2013.

cionou uma transformação na alma da empresa. 
Houve um enriquecimento no seu papel e no po-
tencial de conversão que ela provoca com as pes-
soas com as quais se relaciona. 

Hoje, a Irani desfruta de uma percepção coleti-
va de compromisso com a prosperidade do todo. 
Esse foi o resultado de um trabalho construído lado 
a lado com todos os seus públicos.

Pericles Pereira druck é diretor-presidente da Irani
Sérgio luiz Cotrim Ribas é diretor de Negócios, Papel e Embalagem
Paulo Ratinecas é sócio-diretor da MaxiMarket Gestão do Reconhecimento


