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Missão, Visão
Princípios e Valores

MISSÃO
Gerar valor para nossos clientes, fornecendo com segurança e excelência,
VHUYLoRVHSURGXWRVGHEDVHÀRUHVWDOUHQRYiYHOFRPDEVROXWRUHVSHLWRDRPHLR
ambiente e às pessoas, garantindo a sustentabilidade dos nossos negócios, com
crescimento, justo e permanente retorno aos nossos investidores.

VISÃO
Estarmos entre as cinco maiores e melhores empresas brasileiras nos segmentos
em que atuamos e entre as 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil.
Sermos reconhecidos e preferidos pelos nossos clientes, parceiros de nossos
fornecedores e atrativos para nossos investidores, buscando sempre o mais alto
grau de efetividade operacional e inovação em nossos produtos e serviços.

PRINCÍPIOS E VALORES
A responsabilidade social e ambiental
Somos agentes promotores e multiplicadores do desenvolvimento econômico,
VRFLDODPELHQWDOFRPXQLWiULRHSHVVRDO
A ética, coragem, transparência e cordialidade
Somos éticos, corajosos, transparentes e cordiais em todas as nossas atitudes
e relações.
A inovação e o pioneirismo
Cultivamos a inovação e o pioneirismo nos negócios, processos, produtos
e serviços.
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Mensagem do

Presidente

Guardei para a mensagem de abertura do Relatório
GH6XVWHQWDELOLGDGH±DTXDUWDSUHVWDomRGH
contas que fazemos de acordo com as diretrizes
da Global Reporting Initiative (GRI) ± PRPHQWRV
relevantes do Encontro de Executivos da IRANI, que
UHDOL]DPRVHPGH]HPEURGH0RPHQWRVHPTXH
o grupo gerencial, pela atitude e palavras de suas
lideranças emergentes, chegou ao que considero a
essência do conceito de sustentabilidade, ou à sua
percepção mais profunda e abrangente.
Participante atento e privilegiado, pois me coube
encerrar o evento, que visava ressaltar a efetividade
operacional na busca dos resultados projetados,
passei dois dias tomando notas para as considerações e a mensagem de fechamento. Embora
focando a peroração do tema do Encontro, armazeQHL SDUD UHÀH[}HV IXWXUDV RV LQGtFLRV LQHTXtYRFRV
de que, na IRANI, os executivos internalizaram
e vivenciam, nas suas relações diuturnas de gestão
RUGLQiULDRJHQXtQRSURFHVVRGDVXVWHQWDELOLGDGH
Atribuindo ao crescimento pessoal e ao predomínio
GDpWLFDRYHUGDGHLURGHVD¿RGRGHVHQYROYLPHQWR
VXVWHQWiYHO QRVVR JUXSR GH H[HFXWLYRV YDORUL]RX
QD DFHSomR ¿ORVy¿FD GD SDODYUD D GLPHQVmR KXPDQD H PRUDO TXH DVVHJXUD VLJQL¿FkQFLD D VHQtenças consagradas, como “O mundo que vamos
GHL[DUSDUDQRVVRV¿OKRVGHSHQGHPXLWRGRV¿OKRV
que vamos deixar para o mundo”, ou “Devemos
satisfazer às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras
atenderem às suas próprias necessidades.”
$R FRORFDU DV SHVVRDV QR FHQWUR GR GHVD¿R GR
FUHVFLPHQWRVXVWHQWiYHOSUHGRPLQDUDPQRHYHQWR
considerações, paralelismos e antinomias sobre
FULVH ¿QDQFHLUD H FULVH pWLFD FRQVXPLVPR H FUHVcimento intelectual, materialidade e espiritualidade,
insatisfação e felicidade, ter e ser, levando o grupo
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Unidades Papel, Embalagem SC e Vila Campina da Alegria – Vargem Bonita (SC)

a concluir que “micro e macrossoluções passam
por melhorar as pessoas” e que as soluções “estão
sempre dentro de nós.”
Não é coincidência fortuita que o mesmo grupo de
executivos tenha construído e validado a Missão
da Empresa: “Gerar valor para os nossos clientes,
fornecendo, com segurança e excelência, serviços
H SURGXWRV GH EDVH ÀRUHVWDO UHQRYiYHO FRP DEsoluto respeito ao meio ambiente, às pessoas,
garantindo a sustentabilidade dos nossos negócios, com crescimento justo e permanente retorno
aos nossos investidores.”
Quanto ao desempenho objetivo da IRANI no exercício, falam os números e informações deste relatório e a Declaração de Garantia que consta ao seu
¿QDO(QWHQGRTXHDVDo}HVIRUDPDGHTXDGDVHVDtisfatórios os resultados. Quero deter-me à origem
e à essência da causa que hoje congrega o sistema
VRFLDOHQGyJHQRGD,5$1,HTXH±SRUVHUSDUWHGH
XPDFXOWXUDDUUDLJDGD±pDJDUDQWLDGDVSROtWLFDVH
das ações de sustentabilidade como integrantes do
próprio modelo estratégico de gestão.
(QIDWL]DUFRPR¿]HPRVQR(QFRQWURGHIRUPDHVSRQWkQHDHDVVXPLGDDSULRUL]DomRGRVUHVXOWDGRV
HFRQ{PLFRVYLiYHLVMXVWRVDGPLUiYHLVHSHUHQHV
DSUiWLFDGRVYDORUHVIXQGDPHQWDLVFRPRE~VVROD
de todas as decisões e as responsabilidades soFLRDPELHQWDLVGD(PSUHVDpDUHD¿UPDomRGHTXH
a Governança IRANI é norteada por princípios de
conhecimento e adoção uniformes.

ressaltando sempre a ausência dos compromissos
éticos e sociais como um fator importante da crise.
&RPHoD SRU Dt DOLiV D GLIHUHQoD TXH IH] D GLIHrença para o desempenho da economia brasileira
no episódio: suas empresas relevantes mantinham
WDLV SULQFtSLRV VROLGDPHQWH LQFRUSRUDGRV jV SUiWLFDVGHJHVWmRRUGLQiULD
De qualquer forma, é com satisfação que o Grupo
Habitasul, controlador da IRANI, percebe-se na
vanguarda de temas hoje recorrentes, cuja síntese
vem sendo o conceito de sustentabilidade e seu
FRUUHWRHQWHQGLPHQWR+iPDLVGHTXDWURGpFDGDV
vimos acentuando, como diferencial estratégico e
FRPSHWLWLYRGDVQRVVDVHPSUHVDVDVLQGLVSHQViveis quatro dimensões de abordagem de todos os
nossos empreendimentos: a dimensão econômica,
a dimensão social, a dimensão cultural e a dimensão ambiental, de cujo equilíbrio adequado resulta
o êxito dos projetos. E vimos promovendo a assunção de um código simples de valores fundamentais, com visão claramente antropocêntrica: prover
o melhor para as pessoas e para as comunidades.

Péricles de Freitas Druck

$JUDQGHUHYHODomRGD~OWLPDFULVH¿QDQFHLUDPXQdial, cujas consequências e transtornos são conhecidos, foi a de sua origem ética: não bastou fazer o
certo; havia de fazê-lo do modo certo. Impressionou-me, no último ano, o recado monocórdio de
ilustres conferencistas internacionais sobre os mais
variados aspectos da administração de negócios,

www.irani.com.br
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Compromisso com a

Sustentabilidade

Floresta plantada de pínus – Unidade Resinas – Balneário Pinhal (RS)
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Para a IRANI, o compromisso com a sustentabilidade
se expressa pelo equilíbrio entre o desenvolvimento
econômico, o social e o ambiental. Ao assumir esse
compromisso a Empresa é responsável por gerar vários impactos.

1

2

3

1 Economicamente viável
2 Socialmente responsável
3 Ambientalmente correta
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Na área ambiental, o principal impacto positivo reconhecido
SHOD ,5$1, p R IDWR GH DV VXDV ÀRUHVWDV VHUHP UHVSRQViYHLV SHOD
captura do carbono existente na atmosfera. Esse gerenciamento
pUHDOL]DGRSRUPHLRGR,QYHQWiULRGH*DVHVGH(IHLWR(VWXID *(( 
TXHpDSULQFLSDOIHUUDPHQWDGHLQIRUPDomRVREUHRLPSDFWRFOLPiWLFR
GD(PSUHVDjPHGLGDTXHLGHQWL¿FDHTXDQWL¿FDDVIRQWHVUHOHYDQWHV
de emissões e de remoções de GEE. Tais dados permitem que uma
gestão sólida das emissões e remoções seja estabelecida contribuinGRSDUDDTXHVWmRJOREDOGHPXGDQoDVFOLPiWLFDV
A IRANI remove da atmosfera quantidade de carbono superior ao
que emite demonstrando que suas atividades são Carbono Neutro.
Para cada tonelada de papel produzida pela IRANI são sequestradas 3,26 toneladas de CO2 da atmosfera. Em uma iniciativa inéGLWDQRSDtVD&HOXORVH,UDQLIRLDSULPHLUDHPSUHVDGR%UDVLODFHUWL¿FDUVHXLQYHQWiULRGH*((GHDFRUGRFRPDQRUPDLQWHUQDFLRQDO,62
 $662&,$d2 %5$6,/(,5$ '( 1250$6 7e&1,&$6
 $SULPHLUDFHUWL¿FDomRDFRQWHFHXHPHQRVDQRVVHJXLQWHVDWpD,5$1,FRQVHJXLXDUHFHUWL¿FDomR

2JHUHQFLDPHQWRHDUHGXomRGRLPSDFWRFOLPiWLFRWrPVH
destacado como prioridade estratégica da IRANI. Representantes da Empresa participam da consolidação e aproYDomR GD OHL VREUH HPLVV}HV DWPRVIpULFDV SDUD IRQWHV Mi
H[LVWHQWHVTXHHVWiHPHODERUDomR
3RU XWLOL]DU PDGHLUDV GH ÀRUHVWDV SODQWDGDV FRPR matéria-prima,
a Celulose Irani com frequência é questionada sobre assuntos que
envolvem a monocultura e a biodiversidade. No entanto, o plantio
GH ÀRUHVWDV FRPHUFLDLV p UHDOL]DGR EXVFDQGR D KDUPRQL]DomR FRP
DV ÀRUHVWDV QDWLYDV SUHVHUYDGDV H[LVWHQWHV &RP D XWLOL]DomR GHVVDVÀRUHVWDVTXHVmRFXOWLYDGDVH[FOXVLYDPHQWHSDUDHVVH¿PHGH
PDWpULDVSULPDVUHFLFODGDV DSDUDV D(PSUHVDFRODERUDFRPDSUHservação do meio ambiente e reduz impactos ambientais. O manejo
ÀRUHVWDOUHDOL]DGRQD,5$1,pFHUWL¿FDGRSHOR)6&HVWDQGRGHDFRUGR
com os seus princípios e impactando positivamente na conservação
da biodiversidade local, na proteção dos recursos hídricos e na consFLHQWL]DomRGDSRSXODomRVREUHDLPSRUWkQFLDGRVUHFXUVRVQDWXUDLV
A colheita de resina, matéria-prima para a produção de breu e terebinWLQDpXPDDWLYLGDGHLQWHQVLYDHPWUDEDOKRHIHLWDQDÀRUHVWD,VVRWHP
exigido grande esforço das empresas prestadoras de serviço e da
IRANI com o propósito de atender a todos os requisitos da legislação
e cuidar para que os direitos humanos sejam respeitados. Se, por um
lado, constitui uma atividade importante na geração de trabalho e renda na região, por outro, oferece riscos à imagem das empresas, quan-
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Socialmente responsável: a IRANI desenvolve iniciativas que impulsionam o desenvolvimento social

do ocorre alguma denúncia ou alguma conduta pontualmente errada. No
LQtFLRGHD&HOXORVH,UDQLIRLDOYRGHD¿UPDo}HVIDOVDVSRUH[HPSOR
a vinculação de alguns de seus prestadores de serviço ao trabalho escravo no Rio Grande do Sul. No entanto, a Companhia declara que todas
DVVXDVSUiWLFDVWUDEDOKLVWDVVmRSDXWDGDVSHORUHVSHLWRjVSHVVRDVHDR
meio ambiente e que, independentemente se são colaboradores próprios
ou terceiros, respeita a legislação em todos os aspectos de forma ética
HFRQVLGHUDRVGLUHLWRVKXPDQRV3DUDFRQ¿UPDUHVVHSRVLFLRQDPHQWR
após a divulgação dessas notícias falsas, o Ministério Público do Trabalho de Porto Alegre registrou, em ata de audiência solicitada pela Celulose Irani, que não foram constatadas condições degradantes de trabalho
por seus prestadores de serviço nas propriedades da Empresa.

Na parte socialKiXPIRUWHLPSDFWRQDVFRPXQLGDGHVGRHQWRUQR
SULQFLSDOPHQWHHP&DPSLQDGD$OHJULDHP9DUJHP%RQLWD 6& TXH¿FD
no entorno das unidades Papel e Embalagem SC. Essa comunidade foi
FULDGDHPUD]mRGD(PSUHVDDWXDOPHQWHGRVPRUDGRUHVVmR
colaboradores da IRANI, além dos prestadores de serviço que também
moram na Vila, dos familiares dos colaboradores que dependem da Empresa, da Escola, dos professores e do comércio local. A Empresa tem
FRPRSUiWLFDSULRUL]DUDFRQWUDWDomRGHIXQFLRQiULRVHGHSUHVWDGRUHVGH
serviço das localidades dos entornos, por incentivar os comércios locais,
entre outros impactos econômicos diretos e indiretos.
Na pesquisa que avaliou os impactos socioambientais que a Empresa
FDXVDQDFRPXQLGDGHGH&DPSLQDGD$OHJULDUHDOL]DGDHPYHUL¿FDUDPVHGXDVSULQFLSDLVGHPDQGDVGDFRPXQLGDGH$SULPHLUDGHODV
era a necessidade que a comunidade tinha de ter outras oportunidades
GHJHUDomRGHUHQGDLQGHSHQGHQWHVGD(PSUHVD(PD,5$1,LQLFLRXRGHVHQYROYLPHQWRGR3URMHWR%URWRGR*DOKR YHUVHomR'HVHPSHQKR6RFLDO±&RPXQLGDGHVGHHQWRUQR TXHYHLRSDUDVXSULUHVVDQHcessidade. A outra demanda refere-se à falta de oportunidades de lazer
e atividades sociais aos jovens da comunidade. Para essa demanda, a
(PSUHVDSODQHMDXPQRYRSURMHWRVRFLDOTXHVHUiGHVHQYROYLGRHP

www.irani.com.br
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1RTXDUWRWULPHVWUHGHIRLFRQFOXtGRR3URMHWR6XSHUDomRTXHVLJQL¿FRXLQYHVWLPHQWRVGH5
PLOK}HVHPH&RPHVVHSURMHWRD,5$1,WRUQRXVHPDLVFRPSHWLWLYDGHYLGRDRPHQRUXVR
GHUHFXUVRVSDUDIDEULFDURPHVPRSURGXWR5HGX]LXVHGHIRUPDVLJQL¿FDWLYDRLPSDFWRDPELHQWDOGR
negócio ao mesmo tempo que se elevaram as margens de rentabilidade dos produtos. Ainda em um ano
GHFULVHHPREWHYHVHXPFUHVFLPHQWRGH22,6%QRYROXPHGHYHQGDVGHSDSHOmRRQGXODGR HP
PHWURVTXDGUDGRV HPUHODomRDHDPDUJHPGR(%,7'$DMXVWDGRVDLXGH15,1%HPSDUD
24,6%HP
$SUHRFXSDomRFRPDVXVWHQWDELOLGDGHMiLQWHJUDDDJHQGDHVWUDWpJLFDGD,5$1,1R¿QDOGHKRXYH
XPDUHHVWUXWXUDomRQRRUJDQRJUDPDGD(PSUHVDFULRXVHDiUHDGHVXVWHQWDELOLGDGHLQFRUSRUDGDjJHrência de Gestão para a Excelência a qual assumiu o compromisso de integrar os modelos de gestão da
Empresa e aumentar a sinergia entre ações socioambientais. Optou-se por utilizar os princípios da exceOrQFLDHPJHVWmRLQVWLWXtGRVSHOD)XQGDomR1DFLRQDOGD4XDOLGDGH )14 FRQFRPLWDQWHDRPRQLWRUDPHQto e à gestão dos indicadores da Global Reporting Initiative *5, $OJXQVIDWRUHVFUtWLFRVSDUDRVXFHVVR
GD,5$1,IRUDPGH¿QLGRVHWRGDVDVDo}HVUHDOL]DGDVGXUDQWHRDQRHSODQHMDGDVSDUDRVSUy[LPRVDQRV
consideram esses fatores.
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fatores críticos de sucesso:

1 assegurar disponibilidade de energia;
2 assegurar disponibilidade de matéria-prima ﬂorestal;
3 atrair investidores;
4 aumentar a produção;
5 intensiﬁcar as vendas;

6 criar valor em produtos e serviços;
7 liderar a consolidação no setor;
8 preparar a estrutura para o crescimento;
9 promover a sustentabilidade;
10 promover o desenvolvimento humano.

Em relação aos principais riscos e oportunidades, D(PSUHVDDVVXPHDOJXQVGHVD¿RV2SULQFLSDOGHOHV
p SURPRYHU D FXOWXUD GD H¿FLrQFLD SRU PHLR GD JHVWmR SDUD H[FHOrQFLD GR GHVHQYROYLPHQWR KXPDQR
HGDFXOWXUDGDLQRYDomR$OpPGLVVRIRUDPGH¿QLGDVDOJXPDVPHWDVGHVXVWHQWDELOLGDGHGLYXOJDGDVQR
decorrer deste relatório.

Socialmente Responsável
Ambientalmente
Correta

Forma-se
um círculo
virtuoso

Economicamente Viável
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Viveiro de mudas nativas – Unidade Florestal – Vargem Bonita (SC)

$SHVDU GD FULVH ¿QDQFHLUD YLYLGD HP  R DQR IRL GH FRQVROLGDomR GH UHVXOWDGRV GH LQYHVWLPHQWRV
realizados nos dois anos anteriores. Obtivemos participação de 4,5% na produção nacional de Papel
SDUD(PEDODJHPHQFHUUDPRVRDQRFRPXPHIHWLYRGHFRODERUDGRUHVHGLUHFLRQDPRV5PLlhões em benefícios, desenvolvimento e capacitação de pessoas e realizamos um lucro de 44 milhões.
1D iUHD DPELHQWDO SRGHPRV GHVWDFDU D HYROXomR HP YiULRV LQGLFDGRUHV QRV SURMHWRV GH 0HFDQLVPR
GH 'HVHQYROYLPHQWR /LPSR 0'/  GD 8VLQD GH &RJHUDomR H GR 7UDWDPHQWR GH (ÀXHQWHV H QD UHGXomR
GDVHPLVV}HVGH*DVHVGH(IHLWR(VWXID *(( FRPRGHPRQVWUDGRHPQRVVR,QYHQWiULR1HVWHPHVPR
DQR FRQWDELOL]DPRV UHFHLWDV FRP FUpGLWRV GH FDUERQR HTXLYDOHQWH D 5  PLOK}HV JHUDQGR 
5HGXo}HV &HUWL¿FDGDV GH (PLVV}HV  &HUWL¿HG (PLVVLRQ 5HGXFWLRQV &(5V  $ &RPSDQKLD FRQFOXLX
a fase de emissão de debêntures, que visa alongar a dívida de curto prazo, reduzindo riscos e otimizando
RVUHVXOWDGRV3DUDDVH[SHFWDWLYDVVmRGHPHOKRUDVVLJQL¿FDWLYDVQDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHPXQGLDO

“

“

2QRVVRSULQFLSDOGHVD¿RpHYROXLUQRFRQFHLWRGHVXVWHQWDELOLGDGH1yVDGRWDPRVSRUTXHTXHUHPRV
ser mais competitivos e porque acreditamos que a sustentabilidade, como instrumento de gestão,
produz resultados concretos na melhoria do desempenho econômico das empresas, à medida que,
também, mantém o equilíbrio entre os aspectos sociais e ambientais.

H DJLUHPRV SDUD HYROXLU GH IRUPD HTXLOLEUDGD H UHVSRQViYHO HP WRGRV RV LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR
continuando e reforçando o nosso compromisso com a sustentabilidade.

Pericles Pereira Druck - Diretor Superintendente

www.irani.com.br

11

A

Empresa

Escritório comercial Unidade Embalagem SP – Indaiatuba (SP)

12

4

A Celulose Irani produz papéis Kraft, chapas e
caixas de papelão ondulado, móveis e resinas.
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)XQGDGDHPD&HOXORVH,UDQLGLVS}HGHIXQFLRQiULRVSUySULRVHPHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRHPFLQFRXQLGDGHVGH
negócios:
3DSHOHP9DUJHP%RQLWD 6& 
(PEDODJHP63HP,QGDLDWXED 63 
(PEDODJHP6&HP9DUJHP%RQLWD 6& 
0yYHLVHP5LR1HJULQKR 6& 
5HVLQDVHP%DOQHiULR3LQKDO 56 
3RVVXL HVFULWyULRV HP 6mR 3DXOR 63  H -RDoDED 6&  PDWUL] HP
3RUWR$OHJUH 56 HDVFRQWURODGDV0HX0yYHOGH0DGHLUDHP5LR
1HJULQKR 6& ,UDQL7UDGLQJ6$+DELWDVXO)ORUHVWDO6$HDUHFpP
FRQVWLWXtGD*HUDomRGH(QHUJLD6XVWHQWiYHOLTDA +*( FRPVHGH
HP3RUWR$OHJUH 56 $+*(IRLDSHQDVFRQVWLWXtGDHDLQGDQmRHVWi
em operação.

Estrutura geral
Assembleia de Acionistas

Conselho de Administração

Diretoria Executiva

Áreas de Negócios

Florestal

Papel
e Embalagem

Áreas Funcionais

Móveis

Processos
Funcionais*

* Finanças, Contabilidade, TI, Suprimentos, Desenvolvimento de Pessoas, Marketing, Controladoria, Inovação, Jurídico, Gestão para
Excelência, Projetos Estratégicos.
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Localização das Unidades

Escritório Comercial
São Paulo (SP)

São Paulo

Indaiatuba
Unidade Fabril Embalagem
Indaiatuba (SP)

São Paulo

Paraná
Unidade
U
id d Fabril
F b il Móveis
Mó i
Rio Negrinho (SC)

Rio Negrinho

Vargem
Bonita

-RDoDED
Escritório
E itó i Matriz
M ti
Porto Alegre (RS)

Rio Grande
do Sul

Unidade Fabril Papel
Vargem Bonita (SC)

Santa
Catarina
Escritório
Corporativo
E
itó i C
ti
Joaçaba (SC)

Porto
Alegre

%DOQHiULR
Pinhal

Unidade
Fabril
Embalagem
U
id d F
b il E
b l
Vargem Bonita (SC)

U
Unidade
id d F
Fabril
b il R
Resinas
i
Balneário Pinhal (RS)

A IRANI mantém a participação, por intermédio das
VXDVOLGHUDQoDVHPYiULDVDVVRFLDo}HVGHFODVVH
que considera estratégicas para o seu negócio,
como a Associação Brasileira de Celulose e PaSHO %UDFHOSD  $VVRFLDomR %UDVLOHLUD GR 3DSHOmR
2QGXODGR $%32  )HGHUDomR GDV $VVRFLDo}HV
Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul

)HGHUDVXO $VVRFLDomR*D~FKDGH(PSUHVDV)ORUHVWDLV $JHÀRU 6LQGLFDWRGDV,QG~VWULDVGH&HOXORVHH3DSHOGH6DQWD&DWDULQD 6LQSHVF 6LQGLFDWR
GD ,QG~VWULD GR 3DSHOmR HP 6mR 3DXOR 6LQSHVS 
e Associação Comercial e Industrial do Oeste CataULQHQVH $&,2& 
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Produtos
Os produtos IRANI são fabricados para oferecer

ticas de higiene pessoal, ambiental e operacional,

soluções customizadas e inovadoras ao mercado,

JDUDQWLQGRDVVLPDTXDOLGDGHGRSURGXWR¿QDO2

sempre considerando o compromisso que a Em-

projeto foi implantado nas unidades Papel, Emba-

presa assumiu com a sustentabilidade. Os produtos

lagem SC e SP.

VmRGHEDVHÀRUHVWDOUHQRYiYHORXPDWHULDOUHFLFODGR

meta
2010

que, quando descartados na natureza, grande parte
pELRGHJUDGiYHOHUHFLFOiYHOMiTXHpSRVVtYHOUHLQseri-los na cadeia produtiva.

Para 2010, tem-se o propósito
de levar o programa ao conhecimento das outras unidades e dos
SUHVWDGRUHVGHVHUYLoRTXHWrPLQÀXrQFLDGLUHWDVREUHRSURGXWR¿QDO

Em todas as fases do ciclo de vida dos produtos, ou
seja, desde o desenvolvimento do conceito até sua
disposição após o uso, são analisados os impactos
na saúde e segurança dos clientes, além de analisar as necessidades dos stakeholders ao projetar
produtos e nos processos de produção.
1RDQRGHD&HOXORVH,UDQL6$PDQWHYHR
3URJUDPDGH%RDV3UiWLFDVGH)DEULFDomRGH3DSHO
SDUDFRQWDWRGLUHWRFRPDOLPHQWRV OLQKD)LQH.UDIW 
HHPEDODJHQV FDL[DV (PFXPSULPHQWRj3RUWDULD
QGD$QYLVDHH[LJrQFLDGHQRVVRVFOLHQWHV
D,5$1,DGRWRXHVVHSURJUDPDSDUDFRQWUROHHSUi-

Além disso, a IRANI segue rigorosamente as esSHFL¿FDo}HV WpFQLFDV H RV SURFHGLPHQWRV GD ,62
 $662&,$d2 %5$6,/(,5$ '( 1250$6
7e&1,&$6  $ (PSUHVD WHP VHX SURFHVVR
LQLFLDGRSHODiUHDGH3HVTXLVDH'HVHQYROYLPHQWR
FRP DERUGDJHP QRV 3URMHWRV 7pFQLFR H *Ui¿FR
Após a conclusão do projeto e posterior aprovação
pelo cliente, os produtos acabados são entregues
sempre acompanhados de laudos técnicos que
contemplam as informações pertinentes à especi¿FDomRGRSURGXWR

Papel
&RP  PLO WRQHODGDV PHQVDLV GH FDSDFLGDGH
LQVWDODGDD8QLGDGH3DSHODWHQGHDRPHUFDGRQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO2IHUHFHSDSpLV.UDIW3DUGR
H %UDQFR GH  D  JPð QDV OLQKDV )LQH.UDIW
)ODVK.UDIW)OH[L.UDIW)ODW.UDIW(QYHOR.UDIWH%DJ
.UDIWSDUDHPEDODJHQVÀH[tYHLVH.UDIW/LQHU7HVW
Liner, Miolo e Reciclado para embalagens rígidas.

Produção total de papel
(em toneladas)
184.868
175.629
168.766

2007

2008

2009

1DOLQKDGHSURGXWRVGD(PSUHVDHVWmRRSDSHO.UDIW3DUGRH%UDQFRGHDJPðQDV
OLQKDV)LQH.UDIW)ODVK.UDIW)ODW.UDIW)OH[L.UDIW)DQF\.UDIWH(QYHOR.UDIW3DUDDSURGXomR
GHFKDSDVHFDL[DVGHSDSHOmRRQGXODGRD,5$1,IDEULFDRVWUDGLFLRQDLV.UDIWOLQHU7HVWOLQHU
Miolo e Capinha.
FineKraft±LQGLFDGRSDUDIDEULFDomRGHVDFRVOHYHVSDUDUHGHfast-foodHSDQL¿FDGRUDVPDVFDUDPHQWR
de pintura, moldes de costura e plotter.
FlashKraft±LQGLFDGRSDUDIDEULFDomRGHVDFRODVVDFRVLQGXVWULDLV¿WDVJRPDGDVHHPEUXOKRV
FlatKraft±DSOLFDo}HVVXJHULGDVQDIDEULFDomRGHVDFRVLQGXVWULDLVHHPEUXOKRV
FlexiKraft±LQGLFDGRSDUDIDEULFDomRGHVDFRVLQGXVWULDLV
FancyKraft±LQGLFDGRSDUDIDEULFDomRGHVDFRVOHYHVHHQYHORSHV
EnveloKraft±LQGLFDGRSDUDIDEULFDomRGHHQYHORSHV
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Floresta plantada de pínus – Unidade Florestal – Vargem Bonita (SC)

Embalagem

Produção e venda total de embalagem
(em mil m2)
2008
175.386

eXPDGDVPDLVDWXDQWHVLQG~VWULDVQDFLRQDLVQR
segmento de chapas e caixas de papelão ondulado,
com faturamento que corresponde a 55% de sua
receita. Os segmentos atendidos de forma mais
intensiva são alimentício, fruticultura, chapas
HSOiVWLFRV

2009

215.520

177.259

Produção

Na produção de embalagens, a IRANI utiliza papéis
GHYiULDVJUDPDWXUDV'HVHQYROYHFKDSDVHFDL[DV
GHSDSHOmRRQGXODGRDOpPGRVLVWHPD+DUG6\VWHP
de embalagens de grandes dimensões e alta resisWrQFLDPHFkQLFD

217.300

Vendas

Móveis
$ 8QLGDGH 0yYHLV WHP FDSDFLGDGH LQVWDODGD SDUD
SURGX]LU DWp  PHWURV F~ELFRV PHQVDLV 8WLOL]D
FRPR PDWpULDSULPD EiVLFD PDGHLUD GH UHÀRUHVWDmento, manejada de acordo com os padrões e as
exigências internacionais de preservação ambiental.

Produção e venda total de móveis
(em m3)
Produção

20.192 20.347

2007

Vendas

25.634 26.073
15.223 15.171

2008

Os móveis são fabricados sob encomenda para
exportação e atendem às demandas do mercado
nacional por meio do site:

2009

Resinas
Produção e venda de breu e terebintina
(em toneladas)
Produção
6.806

Vendas
6.898
6.361

5.969

6.356

5.815

2007

2008

2009

$ 8QLGDGH 5HVLQDV produz breu e terebintina a
partir da extração da resina bruta de pínus. O proFHVVR GH UHVLQDJHP p UHDOL]DGR FRP iUYRUHV VHlecionadas, de acordo com as normas ambientais
de manejo. Os produtos obtidos no processo são
comercializados para confecção de vernizes, tintas,
sabões, colas, adesivos, esmaltes, desinfetantes,
isolantes e perfumes.
(PIRUDPSURGX]LGDVWRQHODGDVGHEUHX
HWRQHODGDVGHWHUHELQWLQD

www.irani.com.br
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Mercado da IRANI

PAPEL
Os principais mercados externos atendidos são:
$PpULFD GR 6XO $UJHQWLQD 3DUDJXDL &KLOH 8UXJXDL&RO{PELD3HUX%ROtYLD9HQH]XHOD $PpULFD
&HQWUDO &RVWD5LFDH7ULQLGDG<7REDJR $PpULFD
GR 1RUWH 0p[LFR  ÈIULFD ÈIULFD GR 6XO 1LJpULD
*DQD H 6XGmR  (XURSD ,UODQGD %pOJLFD $OHPDQKD,WiOLD*UpFLD+RODQGDH7XUTXLD 2ULHQWH
0pGLR (JLWR $UiELD 6DXGLWD %DKUDLQ (PLUDGRV
ÈUDEHV 8QLGRV ,Um /tEDQR 3DTXLVWmR H 6tULD  H
ÈVLD 0DOiVLD&RUHLDGR6XO+RQJ.RQJ7DLZDQ
&LQJDSXUDH,QGRQpVLD 
Os principais mercados internos atendidos são:
São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa
&DWDULQD3DUDQiH5LRGH-DQHLUR

EMBALAGEM
Os principais mercados internos atendidos são:
6mR3DXOR6DQWD&DWDULQD3DUDQi5LR*UDQGHGR
6XO0LQDV*HUDLV*RLiV0DWR*URVVRGR6XOH5LR
GH-DQHLUR
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MÓVEIS
Os principais mercados externos atendidos sob
encomenda são: Espanha, França, Bélgica e Reino
8QLGR
Os principais mercados externos atendidos pela
000VmR8UXJXDL3DUDJXDL&RO{PELD9HQH]XHOD
H3DQDPi
Os principais mercados internos são atendidos
SHOD000VmR6mR3DXOR5LRGH-DQHLUR%DKLD
5LR*UDQGHGR6XO0LQDV*HUDLVH3DUDQi

RESINAS
Os principais mercados externos do breu e terebintina são: Argentina, Alemanha, Portugal, Holanda,
)UDQoD(VSDQKDH(VWDGRV8QLGRV
Principal mercado interno atendido: Rio Grande
do Sul.

www.irani.com.br
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A Eﬁcácia dos Recursos IRANI
1D HVVrQFLD GRV QHJyFLRV ,5$1, HVWmR D XWLOL]DomR GH UHFXUVRV UHQRYiYHLV H D FRQYLYrQFLD KDUP{QLFD
FRPRPHLRDPELHQWH$,5$1,XWLOL]DFRPRPDWpULDSULPDGRVVHXVSURGXWRVDÀRUHVWDGHStQXVSODQWDGD
HDVDSDUDV$iJXDXWLOL]DGDpFRUUHWDPHQWHFROHWDGDHWUDWDGDDHQHUJLDHPSUHJDGDpGHIRQWHUHQRYiYHO
HRVSURGXWRV¿QDLVXPDWRGHUHVSRQVDELOLGDGHDPELHQWDO

Florestas Plantadas

$VÀRUHVWDVGHStQXVVmR
manejadas de acordo
FRPDVPHOKRUHVSUiWLFDV
ambientais e ajudam a
SUHVHUYDU D ÀRUHVWD QDtiva. Cada hectare desVD ÀRUHVWD FDSWXUD GD
atmosfera aproximadamente oito toneladas de
carbono por ano.

Resinas

Celulose

Móveis

Biomassa

O processo de resinagem é
UHDOL]DGR FRP iUYRUHV VHOHcionadas, de acordo com as
normas ambientais do manejo.

Os aditivos e demais produtos
utilizados na fabricação de celulose são controlados desde
a sua manipulação até a sua
GLVSRVLomR H GHVFDUWH ¿QDO
minimizando os impactos ambientais do processo.

Ao comprar um móvel fabricado pela IRANI, os consumidores contribuem para a redução
do desmatamento de espécies
nativas. Os móveis têm longa
vida útil, mantendo por muito
tempo o carbono sequestrado
SHODÀRUHVWDSODQWDGD

$ ELRPDVVD UHVtGXRV ÀRUHVWDLV  p XWLOL]DGD SDUD JHUDU
HQHUJLD QD 8VLQD GH &RJHUDomR UHVSRQViYHO SRU UHGX]LU
a emissão de gases de efeito
estufa. O projeto de CogeraomR IRL FHUWL¿FDGR SHOD PHWRGRORJLDGR3URWRFRORGH.\RWR

Água

Papel

$ PDLRU SDUWH GD iJXD XWLOLzada pela IRANI é reciclada
e volta ao processo para
que possa ser reutilizada. A
Estação de Tratamento de
(ÀXHQWHV HIHWXD D OLPSH]D
GDV iJXDV UHVLGXDLV GR SURcesso produtivo.

Aparas

Grande parte da matériaprima utilizada pela IRANI são
aparas. Com a reciclagem,
o carbono sequestrado pela
ÀRUHVWD SODQWDGD ¿FD PDLV
tempo retido em forma de
papel e não é lançado na atmosfera.
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Embalagem

A IRANI oferece
SDSpLV.UDIW
¿EUD YLUJHP SDUD
contato direto com
alimentos, e papéis que utilizam
como matéria-prima os reciclados.
São produzidos em
JUDPDWXUDV GH 
DJP.

São fabricadas chapas e caixas de papelão ondulado,
além de outros produtos especiais.
100% das embaODJHQVVmRUHFLFOiveis e podem ser
novamente reutilizadas na fabricação de papel.

Energia

A maior parte da energia utilizada pela IRANI é de fonte
UHQRYiYHOFRPRKLGURHOpWULFDV
e termoelétricas a base de biomassa. O restante da energia
pDGTXLULGDGDFRQFHVVLRQiULD
que tem como matriz principal
as usinas hidroelétricas.

Hidroelétrica

A IRANI utiliza-se de suas três
usinas hidroelétricas com seis
8QLGDGHV*HUDGRUDVORFDOL]DGDVQRHQWRUQRGDVVXDVIiEULcas de Papel e Embalagem
HP9DUJHP%RQLWD 6& 

Balanços Patrimoniais
ATIVO 2009 E 2008 (EM MIL REAIS)
Consolidado
2009

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2009 E 2008 (EM MIL REAIS)
Consolidado

2008

2008

134.775

112.990

37.352

41.482

7.184

6.974

&,5&8/$17(

&,5&8/$17(
Caixa e equivalentes
de caixa

2009

3.025

1.370

Empréstimos e ﬁnanciamentos
Fornecedores

Contas a receber
de clientes

61.457

49.364

Obrigações sociais
e previdenciárias

Estoques

32.659

35.616

Obrigações tributárias

7.826

6.434

6.775

12.789

Provisão para contingências

1.038

4.777

Parcelamentos tributários

3.620

3.880

576

2.884

Imposto de renda
e contribuição social diferidos

7.422

-

Bancos conta vinculada

12.202

3.340

Adiantamento de clientes

Outras contas a receber

10.948

9.551

127.642

114.914

Impostos a recuperar
Imposto de renda
e contribuição social
diferidos

Total do circulante

Outras contas a receber
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Diferido
Total do não circulante
TOTAL DO ATIVO

6.968

Dividendos a pagar

3.872

32

7.486

5.203

212.428

190.366

168.725

255.063

-

1.161

Provisão para contingências

20.094

52.387

Parcelamentos tributários

14.292

12.397

2.009

2.223

Obrigações Tributárias

588

-

Outras contas a pagar

1.048

-

11.098

-

217.854

323.231

3

-

63.381

63.381

(80)

(44)

14.379

15.993

814

-

11.610

-

Total do circulante

5HDOL]iYHOHPORQJRSUD]R
Imposto de renda
e contribuição
social diferidos

1.626

306

Outras contas a pagar

12&,5&8/$17(
Impostos a recuperar

1.547

Partes relacionadas

5.038

8.169

13.397

42.288

12&,5&8/$17(
Exigível em longo prazo

1.664

242

937

-

337.005

362.832

33.543

33.543

1.163

1.552

392.747

448.626

520.389

563.540

Empréstimos e ﬁnanciamentos
Partes relacionadas

Impostos diferidos
sobre reavaliação

Imposto de renda
e contribuição social diferidos
Total do não circulante
3$57,&,3$d2'260,125,7È5,26
Patrimônio líquido
Capital social
Ações em tesouraria
Reserva de reavaliação
Reserva legal
Reserva de retenção de lucros
Prejuízos Acumulados
Total do patrimônio líquido
TOTAL DO PASSIVO
E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

-

(29.387)

90.104

49.943

520.389

563.540

www.irani.com.br
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Certiﬁcações

Atividades Industriais e Florestais
dos anos de 2006 a 2009

DESCRIÇÃO
Diretrizes propostas para que
a qualidade no sistema de gestão
seja assegurada em um processo de melhoria contínua.

DESCRIÇÃO
Assegura que a IRANI retira
mais Gases de Efeito Estufa
*((  GD DWPRVIHUD GR TXH
emite.

UNIDADES CERTIFICADAS
Papel, Embalagem SC, Embalagem SP e Móveis

UNIDADES CERTIFICADAS
7RGDVDV8QLGDGHV


DESCRIÇÃO
O Centro de Experimentação
H6HJXUDQoD9LiULD &HVYL%UDVLO FHUWL¿FDHPFLQFRHVWUHODVR
SDSHO)LQH.UDIWSDUDRXVRGH
Mascaramento de Pintura.
UNIDADE CERTIFICADA
8QLGDGH 3DSHO SDUD D OLQKD
)LQH.UDIW

A marca do manejo ﬂorestal responsável
SW-FM/COC-003156
SW-COC-003147
SW-COC-003233
SW-COC-003361
Produtos FSC sob consulta
© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

DESCRIÇÃO
$WHVWDP TXH R SDSHO SRGHUi
entrar em contato direto com o
alimento sem colocar em risco
a saúde do consumidor.

DESCRIÇÃO
Garante que a madeira produzida ou utilizada pela Empresa vem
GHXPDÀRUHVWDPDQHMDGDGHIRUPDVXVWHQWiYHO

A produção dos papéis da IRANI
também atende à Portaria
QGD$JrQFLD1DFLRQDO
GH9LJLOkQFLD6DQLWiULD $QYLVD 
FRP FHUWL¿FDGRV HPLWLGRV SRU
&HWHD,37H8)60

&HUWL¿FDomR GH &DGHLD GH &XVWydia: garante que o produto foi
fabricado seguindo rigoroso padrão em todo o processo produtivo,
GDÀRUHVWDDRFRQVXPLGRU¿QDO

UNIDADE CERTIFICADA
8QLGDGH 3DSHO SDUD D OLQKD
)LQH.UDIW
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&HUWL¿FDomR GH 0DQHMR )ORUHVWDO YiOLGD VRPHQWH SDUD ÀRUHVWDV
UHFRQKHFHTXHDSURGXomRÀRUHVWDODWHQGHjVQRUPDVGR)6&

UNIDADES CERTIFICADAS
&HUWL¿FDomRGH0DQHMR)ORUHVWDOÀRUHVWDVSUySULDVGH6DQWD&DWDULQD
&HUWL¿FDomR GH &DGHLD GH &XVWyGLD 3DSHO (PEDODJHP 6&
Embalagem SP e Móveis

Destaques e Reconhecimentos
em 2009

Prêmio Empresa
Cidadã ADVB/SC

Prêmio Fritz Müller
Realização FATMA

Categoria Preservação
Ambiental

Anuário Valor 1000
(Maiores Empresas)

Prêmio Benchmarking
Ambiental Brasileiro

Realização Revista
9DORU(FRQ{PLFR

Realização
Mais Projetos



As Melhores
da Dinheiro
Realização Revista
ISTOÉ Dinheiro

Prêmio Brasil Ambiental

3UrPLR5HDELOLWDomR3UR¿VVLRQDO

Categorias MDL

Case Panorama da
5HDELOLWDomR3UR¿VVLRQDOQD,5$1,

Realização AMCHAM RIO


Prêmio Febramec 2009
Categoria Emissão
Atmosférica
Gases de Efeito Estufa
*((

Prêmio Expressão
de Ecologia
Categoria Controle
da Poluição
Setor Papel e Celulose

Prêmio
Responsabilidade
Social 2009
Realização Assembleia
Legislativa do Estado
do Rio Grande do Sul



Selo
Empresa Inovadora
Realização Anpei

www.irani.com.br
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Governança

Corporativa

Painel de Controle da Usina de Cogeração – Unidade Papel – Vargem Bonita (SC)

24

5

O compromisso da IRANI com as melhores práticas
no relacionamento com os seus acionistas e demais partes interessadas faz com que a Empresa
adote uma governança corporativa norteada pelos
seus valores.

1

2

3

4

1 Unidade Resinas (RS)
2 Escritório Matriz (RS)
3 Escritório Corporativo (SC)
4 Unidade Embalagem (SP)
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Governança

Corporativa
2FDSLWDOVRFLDOGD,5$1,HPGHGH]HPEURGHVXEVFULWRHLQWHJUDOL]DGRIRLGH5
IRUPDGRSRUDo}HVGDVTXDLV  FRQVWLWXHPDo}HVRUGLQiULDVFRPGLUHLWRDYRWR
H  Do}HVSUHIHUHQFLDLVVHPGLUHLWRDYRWR

A administração da IRANI é exercida pelo Conselho de Administração, que tem funções deliberativas, e pela Diretoria, com funções representativas
e executivas. O Conselho de Administração reúneVHVHPSUHTXHQHFHVViULRIRFDQGRVXDVDWHQo}HV
para temas estratégicos da Empresa, como riscos
dos negócios, relações com o mercado, políticas
corporativas, investimentos e acompanhamento
dos resultados, traduzidos no Relatório de Demonstrações Financeiras. Todas as atribuições do
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHVWmRQRDUWLJRGR
Estatuto Social da Empresa. Entre elas, destaca-se
D ¿VFDOL]DomR GD JHVWmR GRV GLUHWRUHV SHUPLWLQGR
que os Conselheiros examinem, a qualquer tempo,
os livros e papéis da Empresa, solicitem informações sobre contratos celebrados e quaisquer outros atos. O mandato dos conselheiros é de dois
anos, admitida a reeleição.
2007

2008

2009

Número de componentes do Conselho
de Administração da
Celulose Irani S.A.

8

8

6

Conselheiros não
executivos* da
Celulose Irani S.A.

6

6

4

*Conselheiro não executivo é aquele que não exerce função na
JHVWmRGD(PSUHVD

meta
2010

Atualmente, o Conselho de Administração é composto pelos seguintes membros:
3pULFOHVGH)UHLWDV'UXFN±3UHVLGHQWH
(XULWRGH)UHLWDV'UXFN±9LFHSUHVLGHQWH
3HULFOHV3HUHLUD'UXFN±&RQVHOKHLUR
(UQDQL0HGDJOLD0XQL]7DYDUHV±&RQVHOKHLUR
3DXOR6pUJLR9LDQD0DOOPDQQ±&RQVHOKHLUR
3DXOR$QWRQLR6FKPLGW±&RQVHOKHLUR
Para as empresas Habitasul Florestal S.A. e Irani
Trading S.A., controladas pela IRANI, existem Conselhos de Administração distintos, cada um formado por três membros que também fazem parte do
Conselho de Administração da Celulose Irani S.A.
O Presidente do Conselho de Administração
&KDLUPDQ acumula o cargo de Presidente ExeFXWLYR &(2  GD (PSUHVD QR HQWDQWR D IXQomR
HVSHFt¿FDGH3UHVLGHQWH([HFXWLYRGD(PSUHVDp
exercida pelo Diretor Superintendente, que tem a
responsabilidade de coordenar a Diretoria Executiva. Nesse caso, o Presidente Executivo tem como
principal função o acompanhamento e o aconselhamento à Diretoria Executiva em temas de granGHUHOHYkQFLD
O mandato dos diretores é de dois anos, admitida a
reeleição. A Diretoria reúne-se ordinariamente, presencialmente, todo mês, e por videoconferência,
VHPSUHTXHQHFHVViULR

Em linha com as melhores práticas de Governança Corporativa, a IRANI tem como
meta para 2010 a elaboração e divulgação de um Calendário de Eventos Corporativos o qual consiste em uma lista de eventos programados para o ano, a programação para a divulgação dos resultados anuais e trimestrais, realização das assembleias ordinária e
extraordinária e a disponibilização das atas de reuniões do Conselho de Administração e demais
documentos na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e no site de Relações com Investidores
da Companhia.
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PRESIDENTE
Péricles de Freitas Druck
A composição da Diretoria
apresenta-se da seguinte forma:

DIRETOR SUPERINTENDENTE
Pericles Pereira Druck

DIRETORIA DE NEGÓCIOS
FLORESTAL

DIRETORIA DE NEGÓCIOS
PAPEL E EMBALAGEM

DIRETORIA DE NEGÓCIOS
MÓVEIS

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Marcos Stolf

Sérgio Ribas

Ronald Heinrichs

Odivan Cargnin

$VGHVSHVDVFRPKRQRUiULRVGD$GPLQLVWUDomRVHPHQFDUJRVVRFLDLVWRWDOL]DUDPHPPLOUHDLV5
DWpGH]HPEURGH 5HP $$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDGHGHDEULOGHDSURYRX
SDUDRUHIHULGRH[HUFtFLRDUHPXQHUDomRJOREDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVGHQRPi[LPR5
1RVLWHGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD,5$1,KiXPDIHUUDPHQWDGHQRPLQDGDFale com o RI, onde
qualquer pessoa pode mandar sugestões, fazer questionamentos, recomendações e obter informações
da Empresa. Além disso, nesse mesmo espaço, é divulgado o e-mail e o telefone do Diretor de Relações
com Investidores para as pessoas que desejarem fazer contato.
A Empresa mantém Auditores Independentes para DYHUL¿FDomRGDFRQVLVWrQFLDHLQWHJULGDGHGDVVXDV
RSHUDo}HV2V$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVVmRUHVSRQViYHLVSRUHPLWLURParecer dos Auditores Independentes, trimestral e anualmente.
Acesse: www.irani.com.br/ri e conﬁra!

Comitê de Sustentabilidade
(VWi HP IXQFLRQDPHQWR GHVGH  )RUPDGR SRU
nove colaboradores, representantes de diversas
XQLGDGHV GD (PSUHVD R FRPLWr p UHVSRQViYHO SRU
propor diversas ações ligadas à gestão da sustentabilidade na IRANI e é subordinado à Diretoria da
Empresa, que leva as propostas à aprovação do
Conselho de Administração. O comitê reúne-se semanalmente por videoconferência e tem como Missão:
“Promover atitudes cotidianas e inovadoras para
a construção de uma empresa economicamente viiYHO DPELHQWDOPHQWH FRUUHWD H VRFLDOPHQWH MXVWD
buscando elevados padrões de governança pautados pela transparência e ética frente aos diversos
públicos de relacionamento.”
(PRFRPLWrDWXRXIRUWHPHQWHQRSODQHMDPHQWR
GDVVXDVDo}HV5HDOL]RXXPDDQiOLVHGHWRGDVDV
Do}HVHSURMHWRVTXHD,5$1,MiUHDOL]DYDQDiUHD
GHVXVWHQWDELOLGDGHHIRUDPGH¿QLGDVTXDLVHUDP

as suas forças e fraquezas no tema, bem como
XPD DQiOLVH GDV RSRUWXQLGDGHV TXH D (PSUHVD
não visualizava. A partir desse trabalho, foram de¿QLGRVVHLVREMHWLYRVTXHQRUWHDUDPDVSURSRVWDV
de ação as quais foram consideradas prioridades
em sustentabilidade:
1xincentivar ações que agreguem valor a produtos que
 VHJXHPFULWpULRVUHFRQKHFLGDPHQWHVXVWHQWiYHLV
2xmelhorar continuamente o entendimento interno
sobre sustentabilidade;
3xser referência para outras empresas no tema
sustentabilidade;
4xincentivar projetos de inovação que priorizem
 SUiWLFDVGHVXVWHQWDELOLGDGH
5x¿UPDUSDUFHULDVIRUWHVFRPPHPEURVFKDYH
da cadeia de valor no compromisso com
a sustentabilidade;
6xdesenvolver um processo de gestão de
indicadores de sustentabilidade.

www.irani.com.br

27

Comitê de Ética
(PD&HOXORVH,UDQLUHDOL]RXXPPRYLPHQWR
em todas as unidades para entregar e disseminar
DRV FRODERUDGRUHV R &yGLJR GH eWLFD TXH EDOL]D
todas as ações e torna pública a conduta ética
e o respeito aos direitos humanos assumidos na
relação com os públicos de interação. O texto do
&yGLJRGHeWLFDTXHHVWHYHDEHUWRSDUDGLVFXVVmRH
contribuição de todos os colaboradores documenta valores e compromissos da Empresa visando
a uma atuação empresarial correta e transparente na relação com os colaboradores, clientes,
fornecedores, acionistas, comunidades, governos,
sociedade e Estado, além de deixar claro o posicionamento que a Empresa assume para asseguUDU TXH FRQÀLWRV GH LQWHUHVVH QmR DSDUHoDP HP
seus relacionamentos. Ao divulgar o Código de
eWLFDD,5$1,WDPEpPGLVVHPLQRXR3DFWR(PSUHsarial pela Integridade e Contra a Corrupção, comSURPLVVRDVVXPLGRGHVGH
Para ter acesso ao Código de Ética na íntegra, visite o site www.irani.com.br, no link Código de Ética.

Compromisso com iniciativas externas
Pacto Global
$ ,5$1, p VLJQDWiULD GHVVH SDFWR GHVGH  (OH é resultado de
XPDLQLFLDWLYDGD2UJDQL]DomRGDV1Do}HV8QLGDV 218 GHVWLQDGR
DR VHWRU SULYDGR H WHP FRPR REMHWLYR HVWLPXODU D SUiWLFD GD 5HVSRQVDELOLGDGH6RFLDO&RUSRUDWLYD'HDFRUGRFRPD218RREMHWLYR
GR 3DFWR *OREDO p HQFRUDMDU R DOLQKDPHQWR GDV SROtWLFDV H SUiWLFDV
HPSUHVDULDLV FRP RV YDORUHV H RV REMHWLYRV DSOLFiYHLV LQWHUQDFLRQDO
HXQLYHUVDOPHQWHDFRUGDGRV'HVGHTXHpVLJQDWiULDD,5$1,SURFXUD
FRQWULEXLUFRPDSUiWLFDGRVSULQFtSLRVGRSDFWR

Princípios dos direitos humanos

Princípios de proteção ambiental

1 Respeitar e proteger os direitos humanos.
2 Impedir violações dos direitos humanos.

7$SRLDUXPDDERUGDJHPSUHYHQWLYDDRVGHVD¿RV
ambientais.
8 Promover a responsabilidade ambiental.
9 Encorajar tecnologias que não agridem
o meio ambiente.

Princípios do direito do trabalho
3 Apoiar a liberdade de associação no trabalho.
4 Abolir o trabalho forçado.
5 Abolir o trabalho infantil.
6 Eliminar todo tipo de discriminação no
ambiente de trabalho.

Princípio contra a corrupção
10 Combater a corrupção em todas as suas formas,
inclusive extorsão e propina.

No Índice GRI deste relatório, é possível relacionar os indicadores aos princípios do
Pacto Global.
28
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Colaboradores – Unidade Embalagem SC – Vargem Bonita (SC)

Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção
Esse pacto é uma iniciativa do Instituto Ethos, que visa difundir boas
SUiWLFDVGHpWLFDHPSUHVDULDOTXHSRVVDPHUUDGLFDUDFRUUXSomR1HOH
a IRANI compromete-se a atingir os objetivos propostos pelo acordo
DRULHQWDUVHXVFRODERUDGRUHVVREUHDLPSRUWkQFLDGHFXPSULUHVVH
SDFWR1R&yGLJRGHeWLFDGD,5$1,GLYXOJDGRSDUDRVstakeholders,
é possível encontrar um texto explicativo do pacto. Ao assinar o pacWRHPD,5$1,VHFRPSURPHWHSDUDTXHQmRRFRUUDDSUiWLFD
da corrupção, em todas as suas unidades e mesmo em ambientes
externos à Empresa.
Acesse o site www.irani.com.br, no link Código de Ética, e conheça
mais sobre os Pactos.

www.irani.com.br
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Forma de

Gestão

Investir no desenvolvimento de colaboradores é prioridade na Celulose Irani

30

6

A IRANI possui Políticas de Responsabilidade
Corporativa para assegurar o cumprimento de
condutas alinhadas à cultura da Empresa e para
aprimorar suas práticas.

31

Políticas Corporativas

Integram às Políticas Corporativas: de Responsabilidade Social,
$PELHQWDO GD 4XDOLGDGH GH ,QFOXVmR GH 3HVVRDV FRP 'H¿FLrQFLD
de Investimento Social, de Saúde e Segurança e de Voluntariado
Empresarial.

Acesse o site www.irani.com.br, no link Sustentabilidade, e conheça
todas as políticas corporativas.

$VXVWHQWDELOLGDGHpRSDUkPHWUREiVLFRGRPRGHORGHJHVWmRGD,5$1,
proporcionando melhor desempenho econômico, social e ambienWDO (P  IRUDP IHLWDV UHXQL}HV GH UHYLVmR GR &LFOR 
do Planejamento Estratégico. Este planejamento ocorre de forma
VLVWHPiWLFDHPFLFORVSOXULDQXDLV
1R¿QDOGHKRXYHXPDUHHVWUXWXUDomRQD*HUrQFLDGH*HVWmR
Ambiental e da Qualidade que passou a se chamar Gestão para
([FHOrQFLDLQFRUSRUDQGRDiUHDGH6XVWHQWDELOLGDGH2REMHWLYRGHVVD
PXGDQoD IRL LQWHJUDU iUHDV D¿QV FRP R SURSyVLWR GH DXPHQWDU D
sinergia entre ações socioambientais e voltadas para a sustentabilidade, norteadas por um modelo de gestão orientado pela Fundação
1DFLRQDOGD4XDOLGDGH )14 3DUDSUHWHQGHVHHYROXLUQHVVH
Modelo de Excelência em Gestão e espera-se com isso obter melhores
UHVXOWDGRVHPWRGDVDViUHDVGD(PSUHVD

Exatidão dos dados
As técnicas de medição dos dados econômicos, ambientais e soFLDLV H DV EDVHV GH FiOFXORV XWLOL]DGDV VmR H[DWDV SDXWDGDV HP
dados extraídos dos sistemas ERP Protheus da TOTVS, Simula,
Brisa, SIG, Execplan Intelligence e Planning. Outros dados ambientais, como controle de emissões, quantidade de resíduos desWLQDGRV LQYHQWiULR GH *(( H PHGLomR GH iUHDV VmR PRQLWRUDGRV
VLVWHPDWLFDPHQWHSRUSODQLOKDVHOHWU{QLFDVQDViUHDVUHVSRQViYHLV
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Materiais de comunicação IRANI

33

Desempenho

Econômico

Estoque de chapas de papelão ondulado IRANI – Unidade Embalagem SP – Indaiatuba (SP)

34

7

A sustentabilidade, para a IRANI, é um instrumento de gestão que permite produção de resultados
concretos na melhoria do desempenho econômico,
à medida que, também, mantém o equilíbrio entre
os aspectos sociais e ambientais.

35

2DQRGH¿FRXPDUFDGRPXQGLDOPHQWHSHOD
IRUWHFULVH¿QDQFHLUDHHFRQ{PLFDLQLFLDGDHP
Para a Celulose Irani, foi o ano da consolidação dos
LQYHVWLPHQWRVIHLWRVHPHHGRLQtFLRGD
captura dos seus benefícios. Em meio à crise, a
IRANI teve suas margens de geração de caixa
crescendo substancialmente, assim como seu
PDUNHW VKDUH no segmento de papelão ondulado, resultado do novo patamar de competitividade
alcançado após os investimentos. Também, em
 IRUDP LPSOHPHQWDGDV PHGLGDV GH UHGXomR
de custos em todas as unidades, buscando adequar
a estrutura operacional à nova realidade trazida
pela crise.
A Receita Bruta da IRANI consolidada permaneceu
SUDWLFDPHQWH HVWiYHO HP  FRP UHGXomR GH
DSHQDV  HP UHODomR D  (VVH ERP GHVHPSHQKR YHUL¿FDGR SHOD (PSUHVD HP XP SHUtRdo no qual as empresas em geral sofreram muito
os efeitos da crise mundial ocorreu em virtude,
principalmente, dos aumentos de produtividade
e de vendas do Negócio Embalagem em suas
GXDV SODQWDV HP ,QGDLDWXED 63  RQGH D QRYD
IiEULFDIRLLPSODQWDGDHPHHP9DUJHP%RQLWD
6& RQGHLQYHVWLPHQWRVHPDWXDOL]DomRWHFQROyJLFDHDXPHQWRGHFDSDFLGDGHWDPEpPIRUDP¿QDOL]DGRV HP $ IiEULFD GH SDSHO GLPLQXLX VXD
participação relativa no faturamento da Empresa,
DXPHQWDQGRRVXSULPHQWRGHSDSHOSDUDDV8QLGDdes Embalagem.
2'yODUIHFKRXFRPXPDGHVYDORUL]DomRGH
VREUHRIHFKDPHQWRGHRTXHFRQWULEXLXSDUD
a redução da dívida em moeda estrangeira. Em
razão da política da Empresa de manter ao longo
do tempo níveis de pagamentos em moeda forte
equivalentes a recebimentos nessas mesmas moe-

GDVKiXPDSURWHomRQDWXUDOGRÀX[RGHFDL[DQmR
gerando desencaixes adicionais ou não esperados
em razão dessa mudança brusca na cotação das
moedas. Nesse sentido, a Empresa não teve, em
 SHUGDV FRP GHULYDWLYRV FDPELDLV SRLV QmR
opera com esses instrumentos.
2UHVXOWDGROtTXLGRGHIRLGH5PLO
DMXGDGR SRU 5  PLO UHIHUHQWHV j YDULDomR
cambial líquida positiva do período. O EBITDA ajustado teve incremento de 58,6% em comparação a
PRVWUDQGRXPDPHOKRUDVLJQL¿FDWLYDQDFDpacidade de geração de resultado operacional.

A margem EBITDA passou de 15,1%
HP  SDUD  HP  &RP
isso, a relação dívida líquida/EBITDA,
TXH HUD GH  YH]HV HP 
SDVVRX SDUD  YH]HV HP 
6HJXHP HP  DV HVWUDWpJLDV GDV PXGDQoDV
QDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV TXH LQLFLDUDP HP
 FRP HQTXDGUDPHQWR GDV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLV jV PXGDQoDV LPSOHPHQWDGDV SHOD /HL
H03'XUDQWHHVVHDQRIRUDP
editados diversos pronunciamentos e interpretações técnicas, aprovados por deliberações da
CVM, que serão aplicados pela Companhia a partir
GDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGH$(PSUHVDDSUHVHQWRXHPVXDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
DDYDOLDomRGRVDWLYRVELROyJLFRV ÀRUHVWDV HGDV
terras pelo método fair value. Esse novo conceito
FRQWiELOTXHVHUiDGRWDGRR¿FLDOPHQWHDSDUWLUGH
WHPXPLPSDFWRSRVLWLYRGH5PLOK}HV
QRSDWULP{QLROtTXLGRGHGHGH]HPEURGH
HOHYDQGRRGH5PLOK}HVSDUD5PLOK}HV
UHÀHWLQGRPDLVDGHTXDGDPHQWHDUHDOSRVLomRGRV
ativos e do patrimônio líquido da Empresa.

Acesse o site www.irani.com.br/ri e conheça outros
indicadores econômicos.
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9LYHLURGHPXGDVÁRUHVWDLV²8QLGDGH)ORUHVWDO²9DUJHP%RQLWD 6&

3ULQFLSDLVLQGLFDGRUHV¿QDQFHLURV
Consolidado (em mil reais)

2009

2008





Mercado interno

403.324

392.412

Mercado externo

75.747

93.220









Receita operacional bruta (*)

Receita operacional líquida (*)
Lucro bruto
Margem bruta
Resultado líquido

24,6%

23,3%

44.069

(54.223)

* 2009 − Receita operacional bruta e líquida ajustada em 3.907 mil reais, referentes à compra de performance para contrato de ACC,
não sendo receita ordinária da Companhia.

Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)*
Consolidado (em mil reais)
Resultado antes do IR
Depreciação, exaustão e amortização
Resultado ﬁnanceiro
EBITDA
Provisões (IPI e contingências)
Eventos não recorrentes *

2009

2008

70.704

(81.538)

40.311

36.306

(12.588)

91.189

98.427

45.957

4.581

10.238

(10.190)

2.316

EBITDA ajustado

92.818

58.511

Margem EBITDA

24,6%

15,1%

* Eventos não recorrentes

(10.190)

2.316

Venda de ativo – fazenda

(11.647)

-

1.457

-

-

2.316

Vendaval
PDD − clientes com vencimentos anteriores a 2008

1RWD(%,7'$pRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDODGLFLRQDGRGDV UHFHLWDV GHVSHVDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDVHGHGHSUHFLDo}HVH[DXVW}HVHDPRUWL]Do}HV2(%,7'$QmRpXPD
PHGLGDXWLOL]DGDQDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOQmRUHSUHVHQWDRÀX[RGHFDL[DSDUDRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRVHQmRGHYHVHUFRQVLGHUDGRFRPRDOWHUQDWLYD
DROXFUROtTXLGRQDTXDOLGDGHGHLQGLFDGRUGRQRVVRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDORXFRPRDOWHUQDWLYDDRÀX[RGHFDL[DQDTXDOLGDGHGHLQGLFDGRUGHOLTXLGH]2(%,7'$
QmRWHPXPVLJQL¿FDGRSDGURQL]DGRHQRVVDGH¿QLomRGH(%,7'$SRGHQmRVHUFRPSDUiYHODR(%,7'$RX(%,7'$DMXVWDGRFRQIRUPHGH¿QLGRSRURXWUDVFRPSDQKLDV
$LQGDTXHR(%,7'$QmRIRUQHoDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVXWLOL]DGDVQR%UDVLOXPDPHGLGDGRÀX[RGHFDL[DRSHUDFLRQDOQRVVDDGPLQLVWUDomRXWLOL]DRSDUD
PHQVXUDUQRVVRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDO$GLFLRQDOPHQWHHQWHQGHPRVTXHGHWHUPLQDGRVLQYHVWLGRUHVHDQDOLVWDV¿QDQFHLURVXWLOL]DPR(%,7'$FRPRLQGLFDGRUGR
GHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOGHXPDFRPSDQKLDHRXGHVHXÀX[RGHFDL[D

www.irani.com.br
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Receita bruta
1RDFXPXODGRGHDUHFHLWDEUXWDDSUHVHQtou ligeira redução de 1,4% em relação
DWRWDOL]DQGR5PLOFRQWUD5PLOHP-iHPGyODUHVR
YDORUGDUHFHLWDEUXWDIRLPHQRUHPVRPDQGR86PLOFRQWUD86
PLOGH

Receita operacional líquida
(P  D UHFHLWD RSHUDFLRQDO OtTXLGD WRWDOL]RX 5  PLO DSUHVHQWDQGR XPD
UHGXomRGHHPUHODomRDRDQRDQWHULRU2OXFUREUXWRHPWRWDOL]RX5
PLOSHUDQWHRV5PLOGHXPFUHVFLPHQWRGH$PDUJHPEUXWDDSUHVHQWRXDXPHQWRHP¿FDQGRHP2UHVXOWDGRDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGD
GH5PLOHPUHYHUWHXRUHVXOWDGRQHJDWLYRDSUHVHQWDGRHPQRYDORU
GH5PLO

EBITDA
(P  R (%,7'$ DMXVWDGR WRWDOL]RX 5  mil, um incremento de 58,6% em
UHODomRD$PDUJHPGH(%,7'$DMXVWDGRFRQVROLGDGRWHYHXPFUHVFLPHQWRSDVVDQGRGHHPSDUDQRDQRGH

Resultado ﬁnanceiro
(PRUHVXOWDGR¿QDQFHLURIRLSRVLWLYRHP5PLODQWHRV5PLO
QHJDWLYRVGH'RV5PLOSRVLWLYRVGH5PLOUHSUHVHQWDP
YDULDomRFDPELDOOtTXLGD5PLOUHFHLWD¿QDQFHLUDH5PLOFRUUHVSRQGHP
DGHVSHVDV¿QDQFHLUDV MXURVGHVSHVDVEDQFiULDVHGHVFRQWRVFRQFHGLGRV 

Resultado líquido
2UHVXOWDGROtTXLGRHPIRLGH5PLOpositivos, revertendo, dessa forma,
TXDVHLQWHJUDOPHQWHRUHVXOWDGRQHJDWLYRGH5PLOYHUL¿FDGRQRDQRDQWHULRU
$GLFLRQDOPHQWHIRLUHDOL]DGDSDUFHODGRDWLYRUHDYDOLDGRHP5PLOHP 5
PLOHP TXHQmRWUDQVLWRXFRPRUHFHLWDQR'HPRQVWUDWLYRGR5HVXOWDGRGR
([HUFtFLR '5(  'HOLEHUDomRGD&90 
A participação da receita operacional bruta consoliGDGDHPIRLDVHJXLQWH

Participação da receita operacional bruta por empresa
Controladas 4 %

Celulose Irani S.A.

96 %
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Vendas
A distribuição das vendas na controladora teve DVHJXLQWHSDUWLFLSDomRHP

Participação das vendas
por unidade de negócio

Participação das vendas
por divisão de negócio

Embalagem SC
Embalagem SP

Móveis e Resinas

23 %

32 %

11 %
Móveis

8%
Resinas

Papel

3%

34 %

Papel

Embalagem

34 %

55 %

Gestão de Risco Financeiro
A gestão de uma companhia é projetada, dirigida e resultante de atitudes e ações
das pessoas. Os procedimentos são balizadores para que as atitudes resultem
em ações que sejam éticas, entendíveis, do conhecimento de todos os envolvidos
e transparentes.
1D,5$1,RVSURFHGLPHQWRVVmRLQGLVSHQViYHLVpois concedem ao público interno e,
em muitos casos, ao público externo, subsídios para a tomada de ações e decisões
coerentes, corretas e de bom senso.
1RkPELWRGDJHVWmR¿QDQFHLUDXPGRVSURFHGLPHQWRVPDLVLPSRUWDQWHVpRGHDQiOLVH
GHFUpGLWRTXHSRQGHUDHRULHQWDTXDQWRjVFRQGLo}HVHSRVLo}HVQHFHVViULDVGHTXHRV
FOLHQWHVSUHFLVDPWHUSDUDTXHD(PSUHVDFRQFRUGHHFRQ¿HQHOHVHFRQFHGDOLPLWHGH
crédito e prazo de pagamento para os produtos comercializados por ela. O limite de créGLWRVXDDQiOLVHVHXPRQWDQWHHPYDORUHQYROYHPWRGDVDViUHas da Empresa, ou seja,
SURGXomRFRPHUFLDOiUHDVGHDSRLRHGLUHWRULD1HQKXPDiUHDRXGHSDUWDPHQWRGD(PSUHVDSRGHJDUDQWLUFUpGLWRDXPFOLHQWHDQWHVTXHDiUHD)LQDQFHLUDDQDOLVHGRFXPHQWRV
HVSHFt¿FRVGRFOLHQWHLQIRUPDo}HVGRPHUFDGRRQGHHOHDWXDHLQIRUPDo}HVEDQFiULDV
e de crédito públicas e aprove ou não a concessão de crédito.
Na Empresa existem ainda outros procedimentos e políticas com o intuito de impeGLU TXDOTXHU SRVVLELOLGDGH GH ULVFR ¿QDQFHLUR FRPR SURFHGLPHQWR GH GHVSHVDV FRP
YLDJHP DSURYDo}HV GH UHTXLVLo}HV H SDJDPHQWRV YLD IXQGR ¿[R FRQWUDWDomR GH WHUceiros, endereços de cobrança, imobilização de capital, política de sinistros com
YHtFXORV SROtWLFD GH FRQWDV D SDJDU UHYHQGD GH PHUFDGRULDV QHJyFLRV PyYHLV 
URWLQDV ¿QDQFHLUDV H DGPLQLVWUDWLYDV SDUD DV VXEVLGLiULDV UHHPEROVR GH TXLO{PHWURV
rodados, entre outros.

www.irani.com.br
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Demonstração do Valor Adicionado (DVA) (em mil reais)
Consolidado
2009
1 RECEITAS
1.1 Vendas de mercadorias, produtos e serviços
1.2 Outras receitas

2008

540.672

504.123

482.978

485.632

58.386

13.234

1.3 Receitas relativas à construção de ativos próprios

-

7.693

1.4 Provisão para devedores duvidosos – constituição

(692)

(2.436)

367.473

316.234

284.668

237.957

82.805

78.277

173.199

187.889

40.311

36.306

132.888

151.583

75.538

36.746

75.538

36.746

9$/25$',&,21$'2727$/$',675,%8,5 

208.426

188.329

',675,%8,d2'29$/25$',&,21$'2

208.426

188.329

8.1 Pessoal

58.617

63.401

8.1.1 Remuneração direta

45.688

53.778

8.1.2 Benefícios

9.768

8.046

8.1.3 FGTS

3.161

1.577

8.2 Impostos, taxas e contribuições

36.711

39.877

8.2.1 Federais

24.749

23.932

8.2.2 Estaduais

11.486

15.518

,168026$'48,5,'26'(7(5&(,526
2.1 Custo das mercadorias e serviços vendidos
2.2 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
9$/25$',&,21$'2%5872  
'(35(&,$d2$0257,=$d2((;$8672
9$/25$',&,21$'2/Ë48,'2352'8=,'23(/$(17,'$'( 
6 Valor adicionado recebido em transferência
6.1 Receitas ﬁnanceiras

8.2.3 Municipais

476

427

8.3 Remuneração de capital de terceiros

69.029

139.274

8.3.1 Juros

62.950

132.448

6.079

6.826

44.069

(54.223)

3.872

-

40.198

(54.236)

(1)

13

8.3.2 Aluguéis
8.4 Remuneração de capitais próprios
8.4.1 Dividendos
8.4.2 Lucros (prejuízos) do exercício retidos
8.4.3 Participação dos não controladores nos lucros retidos
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Desempenho

Ambiental

Área de produção de sementes (APS) – Unidade Florestal – Vargem Bonita (SC)

42

8
Preservar o meio ambiente é uma das responsabilidades da Celulose Irani. A Empresa identiﬁca,
analisa, desenvolve e investe em ações que permitem minimizar os impactos ambientais causados
em suas atividades produtivas, atuando sempre em
conformidade com a legislação ambiental vigente.

1

2

1 Usina de Cogeração de Energia
2 Estação de Tratamento de Eﬂuentes
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&RPRGHVWDTXHVQDiUHDDPELHQWDOHVWmRRVSURMHWRVGH0HFDQLVPRGH'HVHQYROYLPHQWR/LPSR 0'/ 
GD8VLQDGH&RJHUDomRHGR7UDWDPHQWRGH(ÀXHQWHVHR,QYHQWiULRGH(PLVV}HVGH*DVHVGH(IHLWR
(VWXID *(( 3RUWUrVDQRVFRQVHFXWLYRVD(PSUHVDIRLFRQVLGHUDGDEHQFKPDUNLQJ ambiental em nível
QDFLRQDODRUHFHEHUR3UrPLR%HQFKPDUNLQJ$PELHQWDO%UDVLOHLURUHIHUrQFLDQDFLRQDOQDiUHDVRFLRDPELHQWDOHUHFHEHXYiULDVRXWUDVSUHPLDo}HVGHQtYHOQDFLRQDOHUHJLRQDO
Além de investir em tecnologias para preservar o meio ambiente, a IRANI, com o objetivo de conscientizar
RVFRODERUDGRUHVHRVPRUDGRUHVGDVFLGDGHVGHHQWRUQRDSRLDHLQFHQWLYDSURMHWRVQRkPELWRGHHGXFDção ambiental. Por meio desses projetos, a Empresa dissemina a cultura de preservação e conservação
GRPHLRDPELHQWHHSURFXUDIRUWDOHFHURFRQFHLWRHDSUiWLFDGDVXVWHQWDELOLGDGH
$OJXQV JUi¿FRV TXH HUDP GLYXOJDGRV QRV UHODWyULRV GH VXVWHQWDELOLGDGH DQWHULRUHV IRUDP H[FOXtGRV HP
YLUWXGHGDDQiOLVHTXHD(PSUHVDUHDOL]RXVREUHDVXDUHOHYkQFLD

As metas propostas para 2009 consistiam em:
a) a obra do aterro industrial na Unidade Papel foi concluída e o aterro já está operando;

meta
2010

E  SURMHWR ,FWLRIDXQD TXH FRQVWLWXL D LGHQWL¿FDomR GD ELRGLYHUVLGDGH GH SHL[HV
e avaliação da qualidade da água do reservatório Flor do Mato, localizado em
Campina da Alegria, em Vargem Bonita (SC), continua em andamento, e a sua
conclusão é meta para 2010. Em 2009, foram 384 horas de amostragem que resultou na coleta
de 908 exemplares de peixes representando onze espécies e seis famílias. Esse trabalho está
HQYROYHQGR D LGHQWL¿FDomR GDV HVSpFLHV H D DQiOLVH GH PLFURQ~FOHRV VHUi DSOLFDGR R ËQGLFH
de Qualidade Integrado que é construído por intermédio da análise de três atributos da ictioIDXQDQ~PHURGHHVSpFLHVSRUDPRVWUDQ~PHURWRWDOGHLQGLYtGXRVGDDPRVWUDHGLYHUVLGDGH
HVSHFt¿FD 6HUmR UHDOL]DGDV WDPEpP YHUL¿FDo}HV GH SRQWRV SUHWRV H DQiOLVH FRPSDUDWLYD GRV
SDUkPHWURV¿VLFRTXLPLFRVHPLFURELROyJLFRVGDiJXD

meta
2012
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c) projeto de buscar alternativas para a destinação adequada do plástico proveniente
GDVDSDUDVQmRIRLFRQFOXtGRHDVXD¿QDOL]DomRpPHWDSDUD([LVWHXPD
pesquisa em andamento para a busca de parcerias.

Área de Conservação – Floresta de Araucária – Vargem Bonita - (SC)

Materiais
(P  R FRQVXPR WRWDO GH PDWHULDLV IRL HTXLYDOHQWH D  WRQHODGDV YDORU UHSUHVHQWDGR SHORV
principais insumos e matérias-primas das unidades.
2VPDWHULDLVTXHFRPS}HPRJUi¿FRDVHJXLUFRPSUHHQGHPPDGHLUDDSDUDV ¿EUDUHFLFODGD HLQVXPRV
QD8QLGDGH3DSHOSDSHOWLQWDFRODHUHVLQDQDVXQLGDGHV(PEDODJHP6&H(PEDODJHP63UHVLQDQD
8QLGDGH5HVLQDVPDGHLUDHWLQWDQD8QLGDGH0yYHLV
556.421 545.349 535.702

Materiais usados na produção
(em toneladas)
2007

Unidade Papel

2008

39.874 47.758 50.649

49.375 56.138 70.884

Unidade Embalagem SC

Unidade Embalagem SP

2009

6.993

7.998

7.386

Unidade Resinas

7.863

7.759

11.950

Unidade Móveis

A diferença de dados referentes ao período de 2008 da Unidade Papel foi devido à revisão dos apontamentos de insumos.

Percentual de materiais reciclados - Unidade Papel
23%

21%
16%

2007

2008

2009

$SyV D PRGHUQL]DomR GD 0iTXLQD  KRXYH DXmento da produção e, consequentemente, um
aumento no consumo de material reciclado.
(VVD PiTXLQD XWLOL]D JUDQGH TXDQWLGDGH GH SDpel reciclado, possibilitando reaproveitamento de
UHVtGXRVGHSDSHOHÀH[LELOLGDGHQDXWLOL]DomRGH
matérias-primas.

VRV GH SURGXomR 'HVVD IRUPD D 8QLGDGH 3DSHO
recupera as aparas provenientes das vendas de
produtos efetuadas para as unidades Embalagem
SC e Embalagem SP, utilizando-as para a produção de novo papel. As aparas adquiridas dessas
unidades são provenientes do produto fornecido
SHOD 8QLGDGH 3DSHO SRVVLELOLWDQGR VXD UDVWUHDELOLGDGH -i SDUD DV DSDUDV DGTXLULGDV GR PHUFDGR
QmRKiHYLGrQFLDVGHVXDSURFHGrQFLD

Percentual de recuperação de aparas das unidades
Embalagem SC e SP adquiridas pela Unidade Papel
10,85%
9,44%
6,68%

meta
2010

Manter o percentual de material
reciclado.

O aumento no percentual referente ao período
GH  IRL GHYLGR j UHYLVmR GRV DSRQWDPHQWRV GH
insumos.

A IRANI procura recuperar os produtos vendidos e
convertê-los em materiais úteis para novos proces-

2007

2008

2009

1D8QLGDGH3DSHOHPIRUDPXWLOL]DGRV
de aparas para a produção de papel, contribuindo
para o aumento da reciclagem.
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Percentual de ﬁbra reciclada – Unidade Papel
Celulose e PQM
(ﬁbra virgem)
49%

51%

54%

Percentual de madeira reaproveitada – Unidade Móveis
Madeira de
reﬂorestamento

Aparas
(ﬁbra reciclada)
60%
46%

Madeira
reaproveitada
81%

72%

40%
28%

2007

2008

2009

Madeira reaproveitada – Unidade Móveis
1D8QLGDGH0yYHLVRUHVtGXRJHUDGRGHPDGHLUD
WRFR pUHDSURYHLWDGRSDUDDFRQIHFomRGHPyYHLV
(P  R SHUFHQWXDO GH PDGHLUD UHDSURYHLWDGD
IRLGH2DSURYHLWDPHQWRpUHDOL]DGRSRUPHLR
da emenda do topo das peças de madeira. Esse
processo é chamado de ¿QJHU$HPHQGDGHYiULDV
pequenas peças faz com que se forme uma ripa,
TXHGHSRLVVHUiXQLGDODWHUDOPHQWHFRPRXWUDVULpas formando um painel, podendo-se utilizar para a
confecção do móvel.

19%

2008

2009

(PD8QLGDGH0yYHLVFRQVXPLXPDLVPDGHLUDSRUpPEDL[RXRDSURYHLWDPHQWR,VVRVHMXVWL¿FD
devido ao mix de produção que não gerou tanta
quebra, assim houve um melhor aproveitamento
da madeira nas otimizadoras.

Energia
A demanda energética da IRANI foi provida em 75% pela autoprodução, proveniente de três hidroelétricas
próprias localizadas no entorno do parque fabril e uma termoelétrica movida por biomassa. A energia
WpUPLFDHKtGULFDpJHUDGDHXWLOL]DGDSHOD8QLGDGH3DSHO$8QLGDGH(PEDODJHP6&XWLOL]DYDSRUSURYHQLHQWHGDFDOGHLUDGH&RJHUDomRGD8QLGDGH3DSHO

Energia comprada 2007 a 2009 (GJ)

150.401 152.751

2007

2008

2009

97.786

Unidade Papel

23.274
12.745 16.312

11.719 17.437 19.903

Unidade Embalagem SC

Unidade Embalagem SP

No período coberto pelo relatório, o aumento no
FRQVXPRGHHQHUJLDGDFRQFHVVLRQiULDGHYHVHDR
aumento de produção.

meta
2014

Gerar 90% da energia consumida. Uma das ações que está
sendo feita para alcançar essa
meta é o Projeto de Repotencialização das Hidroelétricas que irá aumentar a potencialidade
de geração de energia.
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8.605

8.658

8.395

Unidade Móveis

502

583

580

Unidade Resinas

Energia térmica e hídrica gerada na Unidade Papel (GJ)
Térmica(GJ)

Hídrica (GJ)

264.280

254.609
212.246

2007

246.996
186.048

2008

200.499

2009

Com a Usina de
Cogeração de Energia
a IRANI produz energia
limpa para suas fábricas
em Vargem Bonita (SC).

Consumo de biomassa para gerar energia
Unidade Papel
Período Consumo de Energia gerada a partir
biomassa (t)
de biomassa (GJ)
2004
319.072
51.354
2005

354.755

204.541

2006

394.024

293.681

2007

415.585

254.609

2008

421.931

264.280

2009

429.464

246.996

$ ELRPDVVD p FRQVWLWXtGD SRU UHVtGXRV ÀRUHVWDLV
gerados pela própria Empresa e provenientes de
indústrias do setor madeireiro da região, bem como
SRUPDGHLUDGHÀRUHVWDVSODQWDGDVGHHXFDOLSWRV
2LQtFLRGDRSHUDomRGRSURMHWRGH0'/GD8VLQD
GH &RJHUDomR   H R FRQVXPR GH ELRPDVVD
FRPEXVWtYHOUHQRYiYHOHPDLVOLPSR WrPSURSRUcionado menor impacto ambiental.

Percentual de energia autogerada e comprada
Unidade Papel
Energia autogerada
83%

Energia comprada

75%

17%
2007

75%

25%

2008

25%

2009

Quantidade de gás natural consumido
Unidade Embalagem SP
Período

PHQWHGHSDUD$TXDQWLGDGHGH
vapor consumido por tonelada de papel produzida
reduziu cerca de 44,5% no mesmo período.

Consumo de energia elétrica (MWh)
por tonelada bruta de papel
1,30

1995

0,84

0,92

0,85

2007

2008

2009

2YDORUUHIHUHQWHDRSHUtRGRGHHVWiGLIHUHQWH
do que foi divulgado no ano anterior. O valor de
GLYXOJDGRDQWHULRUPHQWHMXVWL¿FDVHHPYLUWXGH
GRVDUUHGRQGDPHQWRVQRVDSRQWDPHQWRVGH

meta
2012

Reduzir para 0,78 MWh/tonelada
bruta produzida.

2FRQVXPRHVSHFt¿FRGHHQHUJLDSRUWRQHODGDSURGX]LGDHPSHOD8QLGDGH3DSHOWRWDOL]RX
0: UHVXOWDGR  LQIHULRU HP UHODomR D 
6HJXQGR D DQiOLVH FRPSDUDWLYD GR GHVHPSHQKR
GH IiEULFDV GH FHOXORVH UHDOL]DGD HP  SHOD
Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel
$%7&3  H %DFKPDQQ $VVRFLDGRV D PpGLD GH
FRQVXPRHVSHFt¿FRGHHQHUJLDIRLGH0:SRU
tonelada.

Consumo de vapor (t) por tonelada bruta de papel
10,35

Quantidade consumida (m³)

2008

1.267.706

2009

1.266.911

Os investimentos em manutenções preventivas e
corretivas de vazamentos e desperdícios de vapor,
bem como nos sistemas de geração e transmissão
de energia possibilitaram economia. Essas manutenções ocorrem periodicamente com o intuito de
se evitar perdas de energia e vapor.
A quantidade de energia elétrica consumida por
tonelada de papel produzida reduziu, aproximada-

1995

5,68

6,28

5,57

2007

2008

2009

2YDORUUHIHUHQWHDRSHUtRGRGHHVWiGLIHUHQWH
do que foi divulgado no ano anterior. Foi deduzido
GRDQRGHRYDSRUFRQVXPLGRSHOD(PEDODJHP6&SRLVRVGDGRVGHVVHJUi¿FRVmRUHIHUHQWHVj8QLGDGH3DSHO
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Em virtude da geração própria de energia proveQLHQWHGHUHFXUVRVQDWXUDLVUHQRYiYHLVD8QLGDGH
Papel reduziu o consumo de energia comprada
SURYHQLHQWHGHUHFXUVRVQmRUHQRYiYHLV
&RQIRUPHRJUi¿FRDVHJXLUDTXDQWLGDGHGHHQHUgia comprada nos últimos cinco anos teve uma
UHGXomRPpGLD PpGLDGHUHGXomRQRVDQRV
D   GH  FRQVLGHUDQGRVH R DQR GH 
como ano base.

Unidade Papel
Consumo de óleo BPF
(em toneladas)
4.530

1.866

2004

Quantidade de energia comprada
e respectivo percentual de redução (MWh)
Energia
comprada

883

388
2006

2005

2007

283

239

2008

2009

2VGDGRVGHVVHJUi¿FRHVWmRGLIHUHQWHVGRVGLYXOJDdos no ano anterior devido à mudança no critério de
fonte de dados para padronização de informações.

Percentual de redução
em relação a 2004

55.720
41.778

39.392
28.409

27.162

29

2004

2005

49

51

2006

2007

25

42.431
24

2009

Energia economizada devido
aos ajustes de produção (MWh)
1296,9
975

2004

2006

2005

2007

Relatório de Sustentabilidade IRANI 2009

0,89

0,75

2008

2009

Como houve mudança nos dados da quantidade
consumida de óleo BPF, consequentemente, houve
mudança na quantidade de emissões de GEE.

Unidade Embalagem SC
Consumo de óleo BPF
(em toneladas)
1.286

2009

A quantidade anual de óleo BPF consumida redu]LXDSUR[LPDGDPHQWHGHSDUD
QD8QLGDGH3DSHOHGHSDUDQD
Embalagem SC. Essa redução permitiu minimizar
as emissões de GEE, conforme se observa nos
JUi¿FRVDVHJXLU

48

2,77

1,22

1.347

739

2008

14,21

5,85
2008

$8QLGDGH3DSHOUHDOL]DRPRQLWRUDPHQWRHDMXVWHV
de produção que possibilitam parar equipamentos
GHSURGXomRLQWHUPHGLiULDQRSHUtRGRGDVKPLQ
jV KPLQ KRUiULR GH SRQWD  R TXH SRVVLELOLWD
fornecer produtos com menor consumo de energia
VHPFRPSURPHWLPHQWRGDTXDOLGDGH¿QDO

2007

Emissões de GEE
(em toneladas de CO2e)

128
2007

2008

2009

Emissões de GEE
(em toneladas CO2e)
4,23

4,03

0,4
2007

2008

2009

$UHGXomRGHyOHR%3)QD8QLGDGH3DSHOpGHFRUUHQWHGDLPSODQWDomRGD8VLQDGH&RJHUDomR

que, com esse sistema, possibilita a redução de
óleo, uma vez que os insumos usados para a
queima no processo da caldeira são procedenWHVGHUHVtGXRVGHEDVHÀRUHVWDO ELRPDVVD 1D
8QLGDGH(PEDODJHP6&DUHGXomRRFRUUHXHP
virtude da implantação da linha de vapor proveQLHQWHGD8VLQDGH&RJHUDomRTXHpGLUHFLRQDGD
jVPiTXLQDVRQGXODGHLUDV&RPDFRQVWUXomRGD
linha de vapor, desativou-se a caldeira movida a
óleo BPF da Embalagem SC, utilizando-a apenas
em casos de manutenção.

Água
1D8QLGDGH3DSHODFDSWDomRGHiJXDGHIRQWH
VXSHU¿FLDORFRUUHHPGRLVORFDLVDPERVLQVHULGRV
na microbacia do Rio Chapecó, em Santa CataULQD SHUWHQFHQWH j %DFLD GR 8UXJXDL 8P SRQWR
de captação corresponde ao reservatório de 5,75
hectares, localizado no Ribeirão da Anta, um dos
WULEXWiULRV GR 5LR GR 0DWR RQGH VH HQFRQWUD R
SRQWR GH FDSWDomR PDLV LPSRUWDQWH 1D 8QLGDGH
(PEDODJHP6&DFDSWDomRGHiJXDGHIRQWHVXSHU¿FLDORFRUUHQR5LDFKRGD$QWDSHUWHQFHQWHj
%DFLDGR8UXJXDL3DUDR5LRGR0DWRHR5LDFKR
GD$QWD D ,5$1, UHDOL]RX R FDGDVWUR GH XVXiULR
QD 6HFUHWDULD GH 'HVHQYROYLPHQWR 6XVWHQWiYHO
As outorgas somente serão concedidas após o
FDGDVWUDPHQWRGHWRGRVRVXVXiULRVGRHVWDGRGH
Santa Catarina. O Comitê da Bacia do Rio ChaSHFyHVWiHPIDVHGHHVWUXWXUDomRDVVLPTXHHOH

IRUFRQVWLWXtGRDX[LOLDUiQDFRQFHVVmRGHRXWRUJD
$WpRPRPHQWRQmRKiUHVWULo}HVTXDQWRjFDSWDomRGHiJXD
1D8QLGDGH(PEDODJHP63DFDSWDomRGHiJXDp
realizada em poços artesianos localizados na EmSUHVDHVWD8QLGDGHSRVVXLRXWRUJDGHiJXDSDUD
FDSWDomR1D8QLGDGH0yYHLVDFDSWDomRGHiJXD
GHIRQWHVXSHU¿FLDORFRUUHQR5LR1HJULQKRORFDOL]DGRQRPXQLFtSLRGH5LR1HJULQKR 6& $XQLGDGH
HVWi UHDOL]DQGR R FDGDVWUR GH XVXiULR GH iJXD
para essa bacia, também não estão concedendo
RXWRUJD1D8QLGDGH5HVLQDVDFDSWDomRSURYpP
de poços artesianos.
Considerando as unidades Papel, Embalagem
SC, Embalagem SP e Móveis, houve a retirada de
PñGHiJXDFRQIRUPHWDEHODVHJXLQWH

Total de água retirada por fonte (m³)
Unidade
*Papel
Embalagem SC
Embalagem SP
Móveis
Total

Fonte
Superfície – Rio
Casan
Superfície – Rio
Casan
Poço artesiano
Poço artesiano
SAMAE

Quantidade
2007

2008

8.362.375

8.029.325

9.389
28.736
10.541
8.411.041

7.588

2009
7.197.103
26.212
8.864

13.929

9.452

21.684

27.190

7.800

7.560

1.076

783

8.081.402

7.277.163

* Nos anos anteriores, a informação da Unidade Papel não estava estratiﬁcada.
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Consumo especíﬁco de água – Unidade Papel
(m³ de água por tonelada bruta produzida)

Variação de consumo em percentual
Unidade

2007 a 2008

2007 a 2009

-4%

-13,62%

Embalagem SC

*129,17%

*95,07%

Embalagem SP

-24,5%

-5,38%

-15,79%

-20,85%

Papel

Móveis

36,89

*Em 2007, o cálculo de volume de água da Unidade
Embalagem era efetuado com uma metodologia diferente de 2008 e 2009; por isso, observa-se o aumento no
percentual de consumo para essa Unidade.

A meta divulgada no Relatório de SustentabilidaGHGHHHUDREWHUXPDUHGXomRGH
QR YROXPH GH iJXD (P  R YROXPH GH iJXD
FDSWDGR SHOD 8QLGDGH 3DSHO WRWDOL]RX 
Pñ(VVHYDORUUHSUHVHQWDGHUHGXomRHP
UHODomRDVXSHUDQGRDPHWDGLYXOJDGD

44,44

44,68

2007

2008

2009

2YROXPHHVSHFt¿FRGHiJXDSRUWRQHODGDSURGX]LGDHPSHOD8QLGDGH3DSHOWRWDOL]RX
Pñ UHVXOWDGR  LQIHULRU HP UHODomR D 
6HJXQGR D DQiOLVH FRPSDUDWLYD GR GHVHPSHQKR
GH IiEULFDV GH FHOXORVH UHDOL]DGD HP  SHOD
$%7&3 H %DFKPDQQ  $VVRFLDGRV D PpGLD GH
FRQVXPRGHiJXDGHHPSUHVDVTXHSURGX]HPSDSHOSDUD(PEDODJHPIRLGHPñSRUWRQHODGD

Percentual de água retirada por fonte
Rio
99,64

Casan

Samae

91

48

0,36
Papel

meta
2010

Móveis

Reduzir 20% o consumo de
água na Unidade Papel, em
relação a 2007.

Relatório de Sustentabilidade IRANI 2009

100

100

Embalagem SP

Resinas

52

9

Vislumbrando a conservação dos recursos naturais,
a IRANI implantou, ao longo dos anos, algumas
tecnologias que possibilitam o reaproveitamento da
iJXD HP DOJXQV SURFHVVRV 'HVVD IRUPD D iJXD
se mantém em circuito fechado. Como exemplo,
FLWDVHDiJXDTXHpXWLOL]DGDQRODYDGRUGHJDVHV
da caldeira de Cogeração; o sistema de lavagem
de gases da chaminé acontece em circuito fecha-

50

Poço

Embalagem SC

GRVHQGRDiJXDWUDWDGDQRVLVWHPDGHHÀXHQWHV
da caldeira e reutilizada para alimentação do lavador de gases. Ainda, pode-se mencionar o sistema
de circuito fechado da torre de resfriamento e dos
turbogeradores.
'HYLGRjiJXDUHDSURYHLWDGDD8QLGDGH3DSHOGHL[RX
GHFDSWDUHPRHTXLYDOHQWHDP.

meta
2010

Aumentar para 75% o percentual de reutilização na Unidade
Papel.

JHP63pUHDOL]DGRQR&yUUHJR%DUQDEpDÀXHQWH
GR5LR-XQGLDtVLWXDGRQRPXQLFtSLRGH,QGDLDWXED
63 -iRGHVFDUWHGD8QLGDGH0yYHLVpUHDOL]DGR
QR5LR1HJULQKRTXHHVWiLQVHULGRQDPLFUREDFLD
5LR1HJURPXQLFtSLRGH5LR1HJULQKR 6& 

Percentual de água reutilizada - Unidade Papel
70
69
68

2007

2008

2009

$TXDQWLGDGHGHiJXDUHDSURYHLWDGDHPIRL
LJXDODRSHUtRGRGH2DXPHQWRQRSHUFHQWXDO
GHiJXDUHDSURYHLWDGDQRJUi¿FRDQWHULRUGHYHVH
jUHGXomRGHiJXDFDSWDGD
1D 8QLGDGH 0yYHLV DSyV R HÀXHQWH SDVVDU SHOR
tratamento, ele é reutilizado nas cabines de pintura,
UHGX]LQGRDQHFHVVLGDGHGHFDSWDomRGHiJXD

Percentual de água reutilizada - Unidade Móveis
5
4
2

2007

2008

2009

2V GDGRV GHVVH JUi¿FR HVWmR GLIHUHQWHV GR DQR
anterior em virtude das mudanças na metodologia
GHFiOFXOR+RXYHSDGURQL]DomRSDUDTXHRVFiOFXORVGD8QLGDGH0yYHLVHGD8QLGDGH3DSHOIRVVHP
realizados da mesma forma.
2VGHVFDUWHVGHiJXDGDVXQLGDGHV3DSHOH(PEDlagem SC são realizados no Rio do Mato, em Santa
&DWDULQD2GHVFDUWHGHiJXDGD8QLGDGH(PEDOD-

(PWRGDVDVXQLGDGHVRHÀXHQWHpPRQLWRUDGRGH
acordo com o plano de qualidade do tratamento de
HÀXHQWHVRQGHHVWiGH¿QLGDDIUHTXrQFLDGDVDQilises. Com isso, visa-se acompanhar e controlar os
resultados obtidos nos processos e atividades do
tratamento por meio do uso de técnicas estatísticas
para assegurar condições adequadas de gerenciamento. Mensalmente, são realizadas reuniões de
DQiOLVHFUtWLFDFRPRREMHWLYRGHYHUL¿FDURVGDGRV
2VSDUkPHWURVVmRFRPSDUDGRVHDWHQGHPjOHJLVlação ambiental vigente.
6mRDYDOLDGRVSDUkPHWURVFRPRYD]mRS+WHPSHratura, oxigênio dissolvido, sólidos suspensos, sóliGRVGHFDQWiYHLV'%2H'423DUDRVLVWHPDELRlógico, são avaliados fatores como idade do lodo,
FDUJDRUJkQLFDDOLPHQWRHPUHODomRDPLFURUJDQLVmos, sólidos suspensos do tanque de aeração, sólidos suspensos da recirculação de lodo, oxigênio
dissolvido, nitrogênio, fósforo e índice volumétrico
GHORGR'LDULDPHQWHpFDOFXODGRRWRWDOGH¿EUDV
UHFXSHUDGDVHUHDOL]DPVHDQiOLVHVPLFURVFySLFDV
SDUDDYDOLDomRGRVSURWR]RiULRVH[LVWHQWHVQRWDQTXH GH DHUDomR7DPEpP p UHDOL]DGD D DQiOLVH H
DFRPSDQKDPHQWRGRFRUSRUHFHSWRUGRHÀXHQWHH
SHULRGLFDPHQWH VmR YHUL¿FDGRV RV VHJXLQWHV SDUkPHWURVR[LJrQLRGLVVROYLGRS+DOFDOLGDGHWRWDO
VyOLGRVVXVSHQVRVVyOLGRVGHFDQWiYHLVQLWURJrQLR
fósforo, coliformes totais e coliformes termotolerantes.

Descarte total de água, por qualidade e destinação
9ROXPHGHHÀXHQWHJHUDGR PñDQR
Unidade

2007

2008

2009

6.816.704

6.607.743

6.200.592

Embalagem SC

8.064

4.140

4.675

Embalagem SP

6.106

8.366

10.530

Resinas

2.276

3.456

1.924

126

126

126

6.833.276

6.623.831

6.217.847

Papel

Móveis
Total
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UHVXOWDGR  LQIHULRU HP UHODomR D  'H
DFRUGRFRPD$%7&3RYROXPHGHHÀXHQWHVOtTXLGRVGHIiEULFDV)LQODQGHVDVHPIRLGHPñ
WVD$ FRPSDUDomR FRP DV IiEULFDV ¿QODQGHVDV p
UHOHYDQWHSRUTXHDJHUDomRHVSHFt¿FDGHHÀXHQWH
GHVVDV HPSUHVDV p LQIHULRU j JHUDomR HVSHFt¿FD
das empresas brasileiras.

Volume especíﬁco de eﬂuente – Unidade Papel
36,43

36,57

31,67

2007

2008

2009

2YROXPHJHUDGRGHHÀXHQWHSRUWRQHODGDSURGX]LGDHPSHOD8QLGDGHSDSHOWRWDOL]RXPñ

meta
2010

Reduzir para 24m³ a quantidade
GH HÀXHQWH JHUDGR SRU WRQHODGD
produzida.

Emissões, Eﬂuentes e Resíduos
$OJXQVGDGRVGRSHUtRGRGHUHIHUHQWHVDHPLVV}HVHUHPRo}HVGH*((HVWmRGLIHUHQWHVGRTXH
IRLSXEOLFDGRQRUHODWyULRGRSHUtRGRDQWHULRUSRUTXHDDXGLWRULDGR,QYHQWiULRGH*((IRLUHDOL]DGDDSyV
DSXEOLFDomRGR5HODWyULRGH6XVWHQWDELOLGDGH

Emissões diretas e indiretas energia (em toneladas CO2e)
73.851

72.572

Emissões diretas

Emissões indiretas energia

Total

43.766

42.682

1.279

1.084

2006

2007

9.064

2.598
2008

12.122

13.061

11.603
1.458
2009

Emissões de CO2e por tonelada produzida
$8QLGDGH3DSHOHP9DUJHP%RQLWD 6& HPLWLX
HP    H  R FRUUHVSRQGHQWH
D    H  WRQHODGDV GH &2e por
tonelada produzida respectivamente. As emissões
estão abaixo do resultado apresentado pelo InvenWiULR 1DFLRQDO GH (PLVV}HV GH *DVHV GH (IHLWR
(VWXID UHIHUHQWH D   HP TXH D HPLVVmR GR
segmento de Papel e Celulose corresponde a 0,50
tonelada de COe por tonelada produzida. A emisVmRGD8QLGDGH3DSHOWDPEpPVHDSUHVHQWDDEDL[R
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da média emitida pelo setor de papel e celulose da
$PpULFDGR1RUWH2VHWRUHPLWHHQWUHH
toneladas de CO SRU WRQHODGD SURGX]LGD GDGRV
GLYXOJDGRVHPDJRVWRGH /HYDQWDPHQWRUHDOL]DGRHPXPDHPSUHVDDVLiWLFDGHPRQVWURXTXH
ela emite o equivalente a 1,56 tonelada de CO por
tonelada produzida, valor superior ao emitido pela
8QLGDGH3DSHO
Acesse o site www.irani.com.br e conheça mais sobre o Inventário de GEE. No site estão disponíveis a
versão completa e o sumário executivo.

Unidade Papel e Usina de Cogeração – Vargem Bonita (SC)

Emissões
(em toneladas CO2e)

0,37
Papel (SC)

Embalagem SC

Resinas (RS)

Móveis (SC)

Embalagem SP

0,22
0,18
0,14

0,13

0,13

0,10 0,09 0,10

0,08
0,05 0,04

2006

0,06

0,03

0,01

2007

0,09

0,07

0,05

0,01

0,01

2008

2009

23URMHWRGH,QYHQWiULRGH(PLVV}HVGH*((UHDOL]DGRSHOD&HOXORVH,UDQLDQXDOPHQWHYLVDYHUL¿FDUDV
HPLVV}HVHVXPLGRXURVHDYDOLDURSRWHQFLDOGD(PSUHVDHPUHODomRDR³&DUERQR=HUR´RXVHMDDQDOLVDU
se a empresa é neutra na emissão de dióxido de carbono.
1RJUi¿FRVHJXLQWHREVHUYDVHRWRWDOGHUHPRo}HVWRWDOGHHPLVV}HVHRVDOGRGD,5$1,QRVSHUtRGRV
GHDHPDVHPLVV}HVDSUHVHQWDUDPXPSHTXHQRDXPHQWRHDVUHPRo}HVGLPLQXtUDP

Total de emissões e remoções (em toneladas CO2e)
2006

2007
78.551

Total remoções

49.583

2008
17.621

2009

20.055

Saldo

Total emissões

-525.461

-446.910
-577.160

-668.534

-622.971

-527.577
-650.913

-602.916

Outras emissões indiretas relevantes
de gases de efeito estufa, por peso
(em toneladas CO2e)
6.994
5.817

5.962

2007

2008

4.700

2006

2009

$V HPLVV}HV LQGLUHWDV DSUHVHQWDGDV QR JUi¿FR
anterior são provenientes de transporte de funcioQiULRV H GH PDWpULDVSULPDV WUDQVIHUrQFLDV HQWUH
XQLGDGHVWUDQVSRUWHLQWHUQRGHUHVtGXRVPDTXLQirio agrícola, motosserras e roçadeiras utilizadas na
iUHDÀRUHVWDO2DXPHQWRGHSDUDGHYH
se ao transporte interno de resíduos e ao aumento
de consumo de combustível da frota terceirizada
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NOx SOx, e outras emissões atmosféricas signiﬁcativas, por tipo e peso
(em toneladas CO2e)
N2O

60.317

CO2

CH4

31.513
17.984

17.734
336

250

2007

Consumo de combustível por veículos leves próprios
Gasolina (litros)

3.725

127

2006

Alcool (litros)
131.718

14.904

13.768

5.009

142
2009

2008

Emissão de GEE
por veículos leves próprios
(em toneladas CO2e)
142,48
100,76

85.811
60.919

55.389

2008
2008

2009

2009

(PKRXYHUHGXomRQRFRQVXPRGHJDVROLQD
H DXPHQWR QR FRQVXPR GH iOFRRO SDUD DEDVWHFLPHQWRGRVYHtFXORVOHYHVSUySULRV2iOFRROpYDQWDMRVR SRU VHU GH IRQWH UHQRYiYHO H D FRPEXVWmR
deste propicia a emissão de metano, enquanto os
combustíveis derivados de petróleo, como gasolina
e diesel, liberam na combustão, além do metano,
dióxido de carbono e óxido nitroso. Com a redução
de consumo de gasolina e aumento do consumo
GHiOFRROKRXYHXPDUHGXomRQDHPLVVmRGH*((
FRQIRUPHVHREVHUYDQRJUi¿FRDVHJXLU

Emissão de GEE provenientes
de transporte de colaboradores
(em toneladas)
942

582

2008

2009

(PIRLLQFOXtGRRPRQLWRUDPHQWRGDHPLVVmR
de gases provenientes de transporte de colaboradores das unidades Móveis, Resinas e Embalagem SP.
Como forma de contribuir com ações e projetos conVLVWHQWHVSDUDDPHQL]DUDSUREOHPiWLFDGRDTXHFLmento global e reduzir as emissões de GEE, a IRANI
LPSODQWRXRSURMHWRGH0'/GD8VLQDGH&RJHUDomR
e o MDL da Modernização da Estação de TratamenWRGH(ÀXHQWHV
(VWDomRGH7UDWDPHQWRGH(ÁXHQWHV
– Unidade Papel – Vargem Bonita (SC)
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MDL – Usina de Cogeração
2 SURMHWR HVWi UHJLVWUDGR QD 2UJDQL]DomR GDV 1Do}HV 8QLGDV 218  FRPR ,UDQL %LRPDVV (OHFWULFLW\
Generation Project. Teve aprovação em 7 de julho
GH  H SRGH VHU DFHVVDGR QR VLWH  KWWSFGP
XQIFFFLQW3URMHFWV'%'19&8.
YLHZVRERQ~PHUR$VPHWRGRORJLDVXVDGDV
no projeto são AMS 1.D, versão 7, que constitui a geUDomRGHHOHWULFLGDGHUHQRYiYHOVXEVWLWXLQGRDHQHUJLD IRUQHFLGD SHOD FRQFHVVLRQiULD HVWDGXDO H$06
III.E, versão 7, que consiste em evitar a produção de
metano pela utilização de combustão controlada de
biomassa. Os insumos usados para gerar energia
nessa usina são procedentes de resíduos de base
ÀRUHVWDOTXHVXEVWLWXHPRXVRGHUHFXUVRVQDWXUDLV
QmR UHQRYiYHLV 'HVVD IRUPD p SRVVtYHO UHGX]LU
as emissões de gases poluentes, como dióxido de
carbono e metano, gerados em maior quantidade na
queima de combustíveis fósseis.
&RP D LPSODQWDomR GHVVD 8VLQD DV 5HGXo}HV
&HUWL¿FDGDV GH (PLVV}HV REWLGDV HQWUH  H
 WRWDOL]DUDP  WRQHODGDV GH &2e.
&RQVLGHUDQGRVHRUHVXOWDGRREWLGRHPDHVWLPDWLYDGHUHGXomRGHHPLVVmRGHJiVFDUE{QLFR
SHOD ,5$1, HP  DQRV p GH DSUR[LPDGDPHQWH
WRQHODGDVGH&2e.

1410. A Metodologia usada é AMS-III.I, versão
GDWDGDGHGHDJRVWRGHTXHFRQVLVWH
em evitar a produção de metano no tratamento de
iJXDVUHVLGXiULDVSRUPHLRGDVXEVWLWXLomRGHODgoas anaeróbias por sistemas aeróbios.
A modernização foi realizada com o intuito de subsWLWXLU D GHJUDGDomR DQDHUyELFD VHP R[LJHQDomR 
SHOD GHJUDGDomR DHUyELFD FRP R[LJHQDomR  GD
PDWpULDRUJkQLFDHYLWDQGRVHDVVLPDHPLVVmRGH
PHWDQR XP *iV GH (IHLWR (VWXID TXH SURYRFD R
aquecimento global. O novo sistema de tratamento
pFRQKHFLGRFRPRWUDWDPHQWRVHFXQGiULRPHGLDQte lodo ativado com aeração prolongada, um dos
PpWRGRVELROyJLFRVPDLVH¿FLHQWHVRTXDOHYLWDR
depósito de lodo no fundo das lagoas e, consequentemente, a geração de metano.
$V 5HGXo}HV &HUWL¿FDGDV GH (PLVV}HV REWLGDV
HQWUH  H  WRWDOL]DUDP  WRQHODGDV
de COe. Considerando-se o resultado obtido em
DHVWLPDWLYDGHUHGXomRGHHPLVVmRGHJiV
FDUE{QLFRSHOD,5$1,HPDQRVpGHDSUR[LPDdamente, 715.701 toneladas de COe.

Reduções certiﬁcadas de emissões
Tratamento de eﬂuentes
(em toneladas CO2e)
103.888

Reduções certiﬁcadas de emissões
Usina de Cogeração
(em toneladas CO2e)

115.233

2005

135.611

2006

157.059

2007

159.311

2008

741.749

30.707

2007

174.535

2009

Total

MDL – Modernização da Estação
de Tratamento de Eﬂuentes
2 SURMHWR HVWi UHJLVWUDGR QD 218 FRPR ,UDQL
:DVWHZDWHU 0HWKDQH $YRLGDQFH 3URMHFW )RL
DSURYDGR HP  GH MDQHLUR GH  H SRGH VHU
acessado no site http://cdm.unfccc.int/Projects/
'%'19&8.YLHZ VRE R Q~PHUR

39.100

34.081

2008

2009

Total

1R5HODWyULRGH6XVWHQWDELOLGDGHIRLSURSRVWD
XPDPHWDGHUHGX]LUHPPLOWRQHODGDV
de COH(PIRUDPUHGX]LGDVPLOWRQHladas de COe. A meta não foi atingida em virtude
da redução de vazão e DQO que aconteceu devido
DRVIHFKDPHQWRVGHFLUFXLWRGHiJXDUHVLGXiULDQR
parque fabril.

meta
2010

A IRANI compromete-se em reduzir 210 mil toneladas de CO2e.

www.irani.com.br
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Consumo de substâncias
destruidoras da camada de
ozônio

Emissões de substâncias
destruidoras da camada de ozônio,
por peso (em kg)
2008

A Empresa utiliza para a manutenção dos condicionadores de
DU R JiV UHIULJHUDQWH 5 WDPEpP FRQKHFLGR FRPR +&)&
FORURGLÀXRURPHWDQR

2009

176,8

60
5

*O HCFC-22 (clorodiﬂuorometano)
contribui para a destruição da camada de ozônio.

Unidade Papel

13

Unidade
Embalagem SC

1R SHUtRGR GH  KRXYH UHSRVLomR GR JiV 5 HP WRGRV
os refrigeradores do escritório
DGPLQLVWUDWLYRGD8QLGDGH3DSHO
causando o aumento represenWDGR SHOR JUi¿FR 1D 8QLGDGH
Embalagem SC, realizou-se ampliação do parque fabril e construção do escritório administratiYRGXUDQWH&RPRVRPHQWH
HPRVDSDUHOKRVHVWLYHUDP
em funcionamento durante todo
o período, registrou-se aumento
QRFRQVXPRGRJiVQHVWHDQR

Programa Ambiental Despoluir
$&RQIHGHUDomR1DFLRQDOGR7UDQVSRUWH &17 HPFRQMXQWRFRPD)HGHUDomRGDV(PSUHVDVGH7UDQVSRUWHV GH &DUJDV H /RJtVWLFDV QR (VWDGR GH 6DQWD &DWDULQD )HWUDQVFHVF  R 6LQGLFDWR GDV (PSUHVDV
GH7UDQVSRUWHGH&DUJDVGR2HVWHH0HLR2HVWH&DWDULQHQVH 6HWFRP HR6LQGLFDWRGDV(PSUHVDVGH
7UDQVSRUWHGH&DUJDVGH&DWDQGXYDVH5HJLmR 6HWFFDU HVWDEHOHFHXHPXPDSDUFHULDFRPD
Celulose Irani para desenvolver o Programa Despoluir, nas unidades Papel e Embalagem SC.
O objetivo do programa é reduzir os poluentes atmosféricos pelos veículos, contribuindo para a melhoria
da qualidade do ar e o uso racional de combustíveis, além de promover a educação ambiental aos transSRUWDGRUHVYLVDQGRWRUQiORVYLJLODQWHVHGLVVHPLQDGRUHVGHERDVSUiWLFDVDPELHQWDLV
A IRANI incorporou ao programa todos os veículos internos e, também, a frota terceirizada. A aferição dos veículos é realizada mensalmente por um técnico especializado. Os veículos adequados recebem um selo verde
“selo despoluir”; caso o veículo seja reprovado, o técnico orienta o motorista para adequação. O programa teve
LQtFLRQD(PSUHVDHPDJRVWRGHHDWpGH]HPEURIRUDPUHDOL]DGDVLQVSHo}HVYHLFXODUHV

meta
2010

Em 2010, a IRANI participará do Prêmio MelhorAr, em Santa Catarina, que consiste
HPSUHPLDUDHPSUHVDGHVWDTXHGRDQRHP4XDOL¿FDomR$PELHQWDOHP7UDQVSRUWH
2VLWHQVSDUDDYDOLDomRHQYROYHUmRQ~PHURGHDIHULo}HVQ~PHURGHDWHQGLPHQWRV
UHDOL]DGRVHQ~PHURGHYHtFXORVDSURYDGRV

Resíduos
Peso total de resíduos gerados por tipo
(em toneladas)
2007

2008

2009
186.857

123.463

63,5

131,5

16.768

129

Classe I

56

138.380
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Classe II - A

27.273 30.137

Classe II - B

Pode-se citar como exemplo de
resíduos de Classe I óleo e ambulatoriais. Nos resíduos Classe IIA
HVWmR LQFOXVRV ¿EUD UHFXSHUDGD GD
HVWDomRGHWUDWDPHQWRGHHÀXHQWHV
carvão da caldeira, carbonato de
FiOFLRHRXWURV1RVUHVtGXRV&ODVVH,,%LQVHUHVHUHMHLWRGHSOiVWLFR
vidro, metal e outros.

Percentual de resíduos por método de disposição Unidade Papel (em toneladas)

Peso total de resíduos por método de disposição
(em toneladas)
2007

2008

2009

Reciclados
internamente

Reciclados
externamente

Enviados ao
aterro industrial
56,12

49,95

69.884 67.906 63.051

31,69

80.809
59.459
10.952 17.068

Reciclados externamente

45,31 44,18

42,51

128.853

Reciclados internamente

Aterro

25.219

2007

12,19

10,51

7,53
2008

2009

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da IRANI permite um rígido controle dos resíduos gerados no processo
SURGXWLYR3URFHGLPHQWRVHVSHFt¿FRVRULHQWDPDFROHWDDUPD]HQDJHPHGHVWLQRFRUUHWRGHWRGRVRVUHVtGXRVJHUDGRVQD
Empresa. O armazenamento é feito em local adequado, conforme as características de cada resíduo de maneira a evitar as
FRQWDPLQDo}HVGRVROROHQoROIUHiWLFRHUHFXUVRVDTXiWLFRV$UHFLFODJHPHUHFXSHUDomRVmRDVIRUPDVPDLVDSURSULDGDV
GHWUDWDPHQWRHGLVSRVLomR¿QDO(VVDSUiWLFDGLPLQXLDTXDQWLGDGHGHUHVtGXRVODQoDGRVDRPHLRDPELHQWHHFRQWULEXLSDUD
a preservação dos recursos naturais.
O gerenciamento desenvolvido pela Empresa é cada vez mais racional, aumentando os índices de reutilização e reciclagem
HUHGX]LQGRRYROXPHGHPDWHULDOGLVSRVWRHPDWHUURV$WXDOPHQWHDSHQDVGRWRWDOGHUHVtGXRVJHUDGRVpHQYLDGR
DRDWHUURLQGXVWULDOGRVUHVtGXRVVmRUHFLFODGRVRXUHDSURYHLWDGRVLQWHUQDPHQWHHVmRUHFLFODGRVRXUHXWLlizados externamente.
5HVtGXRVQmRUHFLFODGRVLQWHUQDPHQWHFRPROkPSDGDVHPEDODJHQVGHDJURWy[LFRVEDWHULDVHRXWURVVmRGHVWLQDGRVD
empresas especializadas na descontaminação e reciclagem.

Geração especíﬁca de resíduos - Unidade Papel
(em toneladas)
1,01
0,75

0,85

2 DXPHQWR GH UHVtGXRV QD 8QLGDGH 3DSHO RFRUUHX GHYLGR DR DXPHQWRGHSURGXomRGD0iTXLQD(VVDPiTXLQDIXQFLRQDjEDVH
de aparas. No entanto, essas aparas, quando compradas, contêm
PDWHULDLVSOiVWLFRV&RPRDXPHQWRGRFRQVXPRKiJHUDomRPDLRU
GHUHVtGXRVSOiVWLFRV
Esse aumento de resíduos se deve, também, ao forte vendaval ocorULGRHPVHWHPEURGHHP&DPSLQDGD$OHJULD+RXYHDXPHQWR
da quantidade de resíduos de construção civil.

2007

2008

2009

6HJXQGR D DQiOLVH FRPSDUDWLYD GR GHVHPSHQKR GH IiEULFDV
GH FHOXORVH UHDOL]DGD HP  SHOD $%7&3 H %DFKPDQQ 
Associados, a média de resíduos gerados é de 0,445 tonelada por
tonelada produzida.
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Total de resíduos gerados por Unidade
(em toneladas)

197.454
153.173

2008

6.785
Unidade Papel

11.275

Unidade
Embalagem SC

5.641

217.123
165.783

2009

8.049

8,3

208

176

Unidade Resinas

Unidade
Embalagem SP

137

Unidade Móveis

Total

O aumento de resíduos nas unidades Papel e Embalagem SC ocorreu em razão do aumento de produção
HGRVLQLVWUR YHQGDYDO RFRUULGRHPVHWHPEURGHJHUDQGRJUDQGHTXDQWLGDGHGHUHVtGXRVGHFRQVtrução civil. Na Embalagem SP, o monitoramento de resíduos foi aprimorado.
2VUHVtGXRVSHULJRVRVJHUDGRVGXUDQWHVmRUHSUHVHQWDGRVSRUUHVtGXRVDPEXODWRULDLVUHVtGXRVGH
yOHRSLOKDVJUD[DHOkPSDGDV(VVHVUHVtGXRVUHFHEHUDPWUDWDPHQWRHVSHFt¿FRSRUHPSUHVDVHVSHFLDlizadas contratadas. As empresas contratadas coletam os resíduos na IRANI e promovem o transporte e
WUDWDPHQWRDGHTXDGR$VOkPSDGDVVmRGHVFRQWDPLQDGDVHUHFLFODGDVRyOHRpUH¿QDGRHUHXWLOL]DGR
pilhas e resíduos ambulatoriais são transportados para aterro de resíduos Classe I. As empresas contratadas possuem licença ambiental para transporte, bem como para o tratamento, atendendo às exigências
do órgão ambiental.
(P WRQHODGDV 
dos resíduos perigosos gerados
pela organização no período
foram coletados, transportados
e tratados por empresas especializadas, capacitadas e adequadas ambientalmente.

Resíduos perigosos (toneladas)
Unidade

Resíduo gerado e tratado
2007

2008

2009

Papel

41

41

26,35

Embalagem SC

11

13

74,00

Embalagem SP

-

49

0,23

Móveis

12

38

28,79

Total

64

141

129

Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
2UHJLVWURQR0LQLVWpULRGD$JULFXOWXUD3HFXiULDH$EDVWHFLPHQWR 0$3$ WHPRREMHWLYRGHYLDELOL]DUD
YHQGDGRFDUERQDWRGHFiOFLRVXESURGXWRJHUDGRDSDUWLUGDIDEULFDomRGHSDSHOFRPGHVWLQRjDJULFXOWXUD
FRPRIDWRUGHFRUUHomRGHS+GHVROR FRUUHWLYRGHDFLGH] $,5$1,REWHYHUHJLVWURGHHVWDEHOHFLPHQWR
como produtor de corretivo de acidez e obteve, também, registro de produto para sua comercialização.

meta
2010

Para 2010, a Empresa prevê a participação no Programa Terra Boa. Esse programa
é desenvolvido pela Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Santa
Catarina e visa à distribuição de corretivo de acidez aos produtores rurais do estado.

$)HGHUDomRGDV&RRSHUDWLYDV$JURSHFXiULDVGR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD )HFRDJUR ¿UPRXFRQYrQLR
com a Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural para operacionalizar a distribuição
GRFRUUHWLYRDRVSURGXWRUHVUXUDLVFRPUHFXUVRVGR)XQGR(VWDGXDOGH'HVHQYROYLPHQWR5XUDO )'5 
SHOR3URJUDPD'LUHWRDR3URGXWRUTXHWHUiLQtFLRDSDUWLUGDSULPHLUDVHPDQDGHPDUoRGH
$,5$1,¿UPRXXPFRQWUDWRHPFRPD)HFRDJURFRPRREMHWLYRGHGLVSRQLELOL]DUWRQHODGDVPrV
GHFDUERQDWRGHFiOFLRSRUPrVTXHVHUiXWLOL]DGRFRPRFRUUHWLYRGHS+GRVROR
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Áreas de conservação – Floresta de Araucária – Vargem Bonita (SC)

Sobre o FSC

Biodiversidade

(P  D ,5$1, LQVWUXLX VREUH D FHUWL¿FDomR
)RUHVW 6WHZDUGVKLS &RXQFLO )6&   FRODERradores das unidades Papel e Embalagem SC e
GD8QLGDGH(PEDODJHP632REMHWLYRIRLGLVcernir mais informações e facilitar a compreensão
GRVFRODERUDGRUHVVREUHDFHUWL¿FDomRGH&DGHLD
GH&XVWyGLDGR)RUHVW6WHZDUGVKLS&RXQFLO )6& 
em inglês e Conselho de Manejo Florestal em porWXJXrV7DPEpPIRUDPWUHLQDGRVSUHVWDGRUHV
de serviço.

$V RSHUDo}HV ÀRUHVWDLV GD &HOXORVH ,UDQL HVWmR
localizadas no Oeste de Santa Catarina e no litoral
do Rio Grande do Sul, inseridas no Bioma Mata
$WOkQWLFDHFDUDFWHUL]DGDVFRPR)ORUHVWD2PEUy¿la Mista, em Santa Catarina, e formações de dunas
e restingas, no Rio Grande do Sul.

$FHUWL¿FDomR)6&JDUDQWHTXHDPDWpULDSULPDXWLlizada na Empresa provenha de fontes controladas
RXGHXPDÀRUHVWDPDQHMDGDGHIRUPDHFRORJLFDmente correta, socialmente justa e economicamenWHYLiYHO)XQFLRQDFRPRXPDWHVWDGRGHRULJHPH
FHUWL¿FDTXHD(PSUHVDREWHQKDSURGXWRVÀRUHVWDLV
que respeitem os aspectos socioambientais, além
de possibilitar a continuidade dos negócios em longo prazo.

$0DWD$WOkQWLFDpXPGRVELRPDVTXHDSUHVHQWDP
maior biodiversidade do mundo, sendo considerado um hotspot WRGDiUHDSULRULWiULDSDUDFRQVHUYDção, isto é, de alta biodiversidade e ameaçada no
PDLVDOWRJUDX1R%UDVLOKiGRLVhotspot: a Mata
$WOkQWLFD H R &HUUDGR  7UDWDVH QD YHUGDGH GH
XPVRPDWyULRGHHFRVVLVWHPDVGLYHUVL¿FDGRVFRP
estruturas e interações que variam em cada região,
DEULJDQGR FHUFD GH  PLO HVSpFLHV GH SODQWDV
VHQGRRLWRPLOHQGrPLFDV$GLPLQXLomRGDViUHDV
pertencentes a esse Bioma ao longo dos anos, em
virtude da ocupação humana das mais variadas
formas, culminou na criação de alguns dispositivos
OHJDLVGHSURWHomRHPHVSHFLDOD/HLQ
FRQKHFLGDFRPR/HLGD0DWD$WOkQWLFD
$ ,5$1, SRVVXL VLJQL¿FDWLYDV iUHDV FRQVHUYDGDV
WtSLFDV GH ÀRUHVWDV QDWLYDV H IRUPDo}HV QDWXUDLV
nas propriedades onde mantém suas operações
ÀRUHVWDLV JDUDQWLQGR HTXLOtEULR HQWUH DV iUHDV GH
SURGXomR FRPSRVWDV XQLFDPHQWH GH ÀRUHVWDV
plantadas e a manutenção da biodiversidade local.

www.irani.com.br
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ÈUHDVÀRUHVWDLVGH6DQWD&DWDULQD

$ViUHDVÀRUHVWDLVSUySULDVGH6DQWD&DWDULQDFRPSUHHQGHPXPWRWDOGHKHFWDUHVGLVWULEXtGDV
HPFLQFRPXQLFtSLRVHSURSULHGDGHV$ViUHDV
destinadas à produção correspondem a 47% do toWDOHHVWmRLQWHUFDODGDVFRPiUHDVGHSUHVHUYDomR
GH¿QLGDVFRPRÈUHDVGH3UHVHUYDomR3HUPDQHQWH
$33 5HVHUYD/HJDOFXMDiUHDGHH[FHGH
o obrigatório pela legislação em 5% ou 1.686 hecWDUHVRXWUDViUHDVGHYHJHWDomRQDWLYDWRWDOL]DQGR

–
44% do total das propriedades,
conforme tabela a
seguir, de caracterização geral do uso do solo.

(P  GHYLGR j YHQGD GH XPD GH VXDV SURSULHGDGHV )D]HQGD 6HUUDULD *UDQGH  ORFDOL]DGD
QR PXQLFtSLR GH &DoDGRU D iUHD WRWDO SUySULD GD
Empresa no estado diminuiu, aproximadamente,
10% do total.

Uso da terra (SC)

Áreas de Produção

Área (ha)

%

Pínus

12.550

42,1

Eucalyptus

1.467

4,9

104

0,3

APP

3.271

11,0

Reserva Legal

7.642

25,7

Outras Áreas

2.271

7,4

Outras Espécies

Áreas de Preservação

102

0,3

Infraestrutura

Parque Nacional das Araucárias

2.429

8,2

Total

29.781

100

As propriedades ou unidades de manejo da EmSUHVD HP 6& HVWmR  FHUWL¿FDGDV SHOR )6&
GHVGH  JDUDQWLQGR TXH D SURGXomR ÀRUHVWDO
seja realizada de forma ecologicamente correta,
VRFLDOPHQWH MXVWD H HFRQRPLFDPHQWH YLiYHO VHguindo princípios que zelam pela conservação da
biodiversidade, pelos direitos dos trabalhadores e
pelo respeito às comunidades locais.
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Algumas propriedades encontram-se adjacentes
ou parcialmente no interior do Parque Nacional
GDV$UDXFiULDV±8QLGDGHGH&RQVHUYDomR)HGHUDO
FULDGDHP$SyVDFULDomRGHVVD8QLGDGHD
IRANI participou de diversos encontros para elaboração do seu Plano de Manejo e tornou-se membro
do Conselho Consultivo recém-estabelecido por inWHUPpGLRGD3RUWDULDQGHGHMDQHLURGH

$8QLGDGH)ORUHVWDO6&WDPEpPPDQWpPiUHDVGH
UHÀRUHVWDPHQWRHPSDUFHULDVFRPSURGXWRUHVUXrais da região, mediante Programa de Fomento e
Parcerias, que envolve e oportuniza alternativa de
renda às comunidades do seu entorno. Atualmente, o programa possui 66 contratos de parceria
HPPXQLFtSLRVGDUHJLmRWRWDOL]DQGRXPDiUHD
SODQWDGDGHKHFWDUHVDOpPGHFRQYrQLRVGH
IRPHQWR ÀRUHVWDO FRP RLWR PXQLFtSLRV GD UHJLmR
TXH Mi EHQH¿FLDUDP DSUR[LPDGDPHQWH  SURdutores rurais.
O Setor Florestal da Celulose Irani S.A. possui,
GHVGH  GRLV SURFHVVRV HP WUkPLWH SHUDQWH
D-XVWLoD)HGHUDOVHQGRXPDDomRFLYLOS~EOLFDH
uma ação penal; ambos apuram a ocorrência de
danos ambientais e estão em fase de instrução,
QmRSURIHULGDVHQWHQoDGHSULPHLURJUDXDWpGH
GH]HPEURGH

Total de Área Plantada - SC

Após a conclusão do mapeamento e uso do solo
GDViUHDVGHVVHHVWDGRLQLFLRXVHRSURFHVVRGH
GH¿QLomRGDViUHDVTXHVHUmRSURSRVWDVFRPR5Hserva Legal ao órgão ambiental.

Parcerias
Áreas
Próprias

76 %

ÈUHDVÀRUHVWDLVGR5LR*UDQGHGR6XO
$V iUHDV ÀRUHVWDLV GR 5LR *UDQGH GR 6XO HVWmR
distribuídas em cinco municípios e compreendem

Área (ha)

Uso da terra
Áreas de produção
Áreas de preservação
Infraestrutura
Total

Fomento 7 %

17 %

XPWRWDOGHKHFWDUHVVHQGRKHFWDUHVGHiUHDVSUySULDVHKHFWDUHVGHDUUHQGDPHQWRV$V iUHDV GHVWLQDGDV j SURGXomR FRUUHVSRQGHPDGRWRWDOHHVWmRLQWHUFDODGDVFRP
iUHDV GH SUHVHUYDomR GH¿QLGDV FRPR ÈUHDV GH
3UHVHUYDomR 3HUPDQHQWH $33  H GH YHJHWDomR
QDWLYDWRWDOL]DQGRGRWRWDOGDVSURSULHGDGHV
conforme tabela a seguir, de caracterização geral
do uso do solo.

Pínus

8.720

62,6

22

0,2

4.520

32,5

652

4,7

13.914

100

Eucalyptus
APP/vegetação
nativa/outros

%

$ EDVH GR PDQHMR ÀRUHVWDO UHDOL]DGR SHOD ,5$1,
FRQVLVWH QD XWLOL]DomR GH ÀRUHVWDV SODQWDGDV GH
3tQXV H (XFDO\SWXV SDUD D SURGXomR GH PDGHLUD
aproveitando os potenciais de crescimento dessas
espécies e respeitando a legislação vigente no que
FRQFHUQHjViUHDVSURWHJLGDV&RPRXWUDVPHGLGDV
de gestão dos impactos, a Empresa busca ser uma
grande aliada da conservação da biodiversidade
nas regiões em que atua. Também, realiza ações
preventivas e mitigadoras dos possíveis impactos
advindos de suas atividades.

Florestas plantadas de pínus para extração de resina – Unidade Florestal – Balneário Pinhal (RS)

61

Principais impactos na biodiversidade

Medidas mitigadoras
Preservação da vegetação nativa e áreas naturais
existentes (SC/RS)
Parcerias de reﬂorestamento (SC/RS)
Estudos de ﬂora e fauna nas áreas protegidas (SC)

Monocultura extensiva
com espécies exóticas

Recuperação de APPs (SC)
Áreas protegidas formando corredores (SC)
Produção e distribuição de mudas nativas para
funcionários e comunidade (SC)
Utilização de espécies com alta produtividade (SC/RS)

Utilização de espécies de fácil dispersão
(pínus)

Controle da dispersão em áreas não comerciais (SC/RS)

Buscando aprofundar os conhecimentos acerca
dos impactos ambientais de suas atividades e atuar de forma mais abrangente na minimização ou
eliminação desses impactos, a IRANI, em parceria
FRPD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR5LR*UDQGHGR6XO
8)5*6 GHVHQYROYHXPDSHVTXLVDVREUHRVHIHLtos ambientais do manejo do pinus elliotti no Rio
Grande do Sul. Nesse estudo, avaliam-se os seguintes aspectos do manejo dessa espécie: potenFLDO GH GLVSHUVmR SRWHQFLDO DOHORSiWLFR VHTXHVWUR
GHFDUERQRHPÀRUHVWDVUHVLQDGDVHOHYDQWDPHQWR
GHHVSpFLHVDVVRFLDGDVjVÀRUHVWDVGHStQXV

Outra medida de controle e monitoramento das
iUHDV p R SURFHGLPHQWR SDUD SHVFD QRV UHVHUvatórios e rios que cortam as propriedades da
IRANI, em Santa Catarina. Nesse procedimento,
a pesca é autorizada por meio de solicitação e
FDGDVWUDPHQWR GRV YLVLWDQWHV (VVD SUiWLFD
DOpP GH EHQH¿FLDU D FRPXQLGDGH FRPR RSomR
de lazer, oportuniza a conscientização dos usuiULRV TXDQWR jV TXHVW}HV DPELHQWDLV HYLGHQciando temas como piracema, preservação dos
recursos hídricos e do meio ambiente.

Monitoramento e vigilância
Como medida de segurança e proteção de suas
iUHDVÀRUHVWDLVHP6DQWD&DWDULQDD&HOXORVH,UDQL
PDQWpPHPDOJXPDVSURSULHGDGHVJXDUGL}HVÀRrestais que monitoram o acesso às propriedades.
(VVD SUiWLFD FRODERUD SDUD FRLELU Do}HV LOHJDLV
como a caça, a pesca predatória e outros. Além disso, mantém parceria com a Polícia Militar AmbienWDOGH6DQWD&DWDULQDSDUDLQWHQVL¿FDURFRPEDWHD
HVVHVHYHQWRVSRUPHLRGD¿VFDOL]DomRHHGXFDomR
ambiental na região de atuação da Empresa.
&RPRSUHYHQomRjRFRUUrQFLDGHLQFrQGLRVÀRUHVtais, periodicamente, realiza-se a manutenção de
aceiros e divisas. Mesmo assim, a Empresa mantém uma brigada de incêndio equipada e treinada
para o combate a eventuais ocorrências, sendo os
WUHLQDPHQWRV PLQLVWUDGRV SRU ERPEHLURV YROXQWirios da região.

62

Relatório de Sustentabilidade IRANI 2009

Produção de mudas nativas
O Viveiro Florestal de Santa Catarina, além de
SURGX]LU PXGDV GH StQXV H HXFDO\SWXV SDUD VHXV
plantios comerciais visando à produção de madeira, produz, também, mudas de espécies nativas
GDUHJLmRTXHVmRGHVWLQDGDVDRSODQWLRHPiUHDV
de conservação, distribuição em eventos voltados

à educação ambiental e doações à comunidade e
S~EOLFRVGHLQWHUHVVH(PIRUDPSURGX]LGDV
 PXGDV GH  GLIHUHQWHV HVSpFLHV GHVWDV
PXGDVGHHVSpFLHVDPHDoDGDVGHH[WLQomR
$UDXFiULDH,PEXLD $LQGDHPPXdas foram doadas a colaboradores, órgãos ambientais, comunidade e prefeituras; 4.614 mudas foram
plantadas em projetos de recuperação ou enriqueFLPHQWRGHiUHDVGHFRQVHUYDomRGD(PSUHVD

3HVTXLVDVÀRUDHIDXQD
A IRANI desenvolve e apoia a realização de pesquisas com potencial de gerar mais conhecimento da
LQWHUDomRHQWUHDÀRUDHDIDXQDORFDOHDVÀRUHVWDV
plantadas, objetivando a melhoria nos métodos de
PDQHMRHSRVVLELOLWDQGRDGH¿QLomRGHLQGLFDGRUHV
DPELHQWDLVGRPDQHMR(PIRUDPGHVHQYROYLdos os seguintes estudos em Santa Catarina:
D xO macaco-prego (Cebus nigritus, Cebidae,
0DPPDOLD e as plantações comerciais de Pínus
spp.: o problema, suas causas e propostas de maQHMRí(PEUDSD)ORUHVWDV 'LHWHU/LHEVFK
E xDiversidade de Anfíbios das Florestas com ArauFiULD í 8QLYHUVLGDGH (VWDGXDO 3DXOLVWD 8QHVS  
Carlos Eduardo Conte;
F x(FRORJLD GH MDYDOLV LQWURGX]LGRV 6XV 6FURID 
em Santa Catarina: interação com porcos-do-mato
QDWLYRVH&RQVHUYDomRGD)ORUHVWDGH$UDXFiULDí
Caipora Cooperativa para Conservação e Proteção
GRV5HFXUVRV1DWXUDLV 8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR
5LRGH-DQHLUR &DUORV6DOYDGRU

G x/HYDQWDPHQWR ÀRUtVWLFR H ¿WRVVRFLROyJLFR QDV
SURSULHGDGHV GD &HOXORVH ,UDQL 6$ í (PEUDSD
)ORUHVWDV 'LHWHU/LHEVFK
H x,QYHQWiULR TXDOLTXDQWLWDWLYR GD DYLIDXQD QDV
SURSULHGDGHV GD &HOXORVH ,UDQL 6$ í (PEUDSD
)ORUHVWDV /HRQDUGR5'HFRQWR
I xDiversidade de mamíferos nas propriedades da
&HOXORVH,UDQL6$í(PEUDSD)ORUHVWDV *OHGVRQ
V. Bianconi.
Dados preliminares das pesquisas desenvolvidas
MiHYLGHQFLDUDPDSUHVHQoDGHHVSpFLHVGDÀRra arbórea. Destas, cinco estão presentes na lista
de espécies ameaçadas de extinção do Ministério
GR 0HLR $PELHQWH ,QVWUXomR 1RUPDWLYD Q  GH
  $V HVSpFLHV VmR araucária angustifólia DUDXFiULD ocotea porosa LPEXLD dicksonia
sellowiana [D[LP butia eryospata EXWLi Hquilaja
brasiliensis VDERQHWHLUD  1RV HVWXGRV GH IDXQD
MiIRUDPLGHQWL¿FDGDVHVSpFLHVGHDYHVGH
PDPtIHURVHGHDQItELRV

Educação Ambiental
O objetivo da IRANI é desenvolver um programa
de educação ambiental voltado a todas as partes
interessadas, abrangendo colaboradores, escolas,
universidades, clientes, fornecedores e comunidaGHVGDUHJLmRSRLVD(PSUHVDMXOJDQHFHVViULDD
existência de projetos e programas para contribuir
com o avanço da consciência ambiental.

www.irani.com.br
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(QWUHHIRUDPGLVSRQLELOL]DGDVKRUDVGRVFRODERUDGRUHVSDUDHGXFDomRDPELHQWDOHVVDV
horas foram destinadas para organização e realização de eventos descritos na tabela Resumo de ações
e eventos voltados à Educação Ambiental. Nesse período, envolveram-se, aproximadamente, 10.700
SHVVRDV FRODERUDGRUHVDOXQRVIRUQHFHGRUHVFOLHQWHVFRPXQLGDGH HPDo}HVGHHGXFDomRDPELHQWDO

Horas disponibilizadas para educação ambiental
1.019

1.036

As escolas e universidades onde foram realizadas
as atividades de educação ambiental estão inseridas na Região Oeste de Santa Catarina, compreHQGHQGRPXQLFtSLRV

877

2007

2008

2009

³e JUDWL¿FDQWH SHUFHEHU RV EHQHItFLRV TXH R UHODFLRQDPHQWR HPSUHVD
escola e comunidade proporciona a todos. Essas ações socioambientais nos
SRVVLELOLWDPHQVLQDUDRVIXWXURVFLGDGmRV±QRVVRVDOXQRV±DVHLGHQWL¿FDU
e se assumir como sujeito físico e social capaz de observar, pensar e analisar
o meio em que vivem.”
Elzimara Pohl Varela da Rosa, professora da Escola Galeazzo Paganelli,
em Campina da Alegria, no ano de 2009

Municípios com atuação de educação ambiental
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Resumo das ações e eventos voltados à Educação Ambiental
Evento

Dia da
Água

Semana
do Meio
Ambiente

Dia da
Árvore

Dia do Rio

Unidade

Papel,
Embalagem SC,
Florestal

Papel,
Embalagem SC,
Florestal

Papel,
Embalagem SC,
Florestal
e Embalagem SP

Papel,
Embalagem SC,
Florestal

Atividade

Local

3~EOLFRDOYR

Palestra

Auditório – Florestal

Colaboradores,
moradores da Vila

Palestra e caminhada ecológica Trilha ecológica – Auditório

Alunos da Escola São
José de Herval d’ Oeste

Teatro e música

Clube AFI

Alunos da Escola Galeazzo,
moradores da Vila

Concurso de pesca

Reservatório Flor do Mato

Colaboradores, familiares,
moradores da Vila, convidados

Recolhimento de resíduos

Reservatório Flor do Mato

Equipes participantes
do concurso de pesca

Palestra sobre meio ambiente

Escola São José – Herval d’ OesAlunos
te / Escola Galeazzo Paganelli

Recuperação de área
degradada

Parque Fabril

Colaboradores

Divulgação do
Projeto Recicle Óleo

Vila Campina da Alegria

Moradores
da comunidade

Divulgação de reciclagem
de garrafas PET

Vila Campina da Alegria

Moradores
da comunidade

Mutirão para coleta
de bitucas de cigarro

Parque Fabril

Colaboradores

Concurso de fotos (votação)

Restaurante Industrial

Colaboradores

Distribuição de lixeiras
veiculares

Portaria

Colaboradores

Conscientização dos
motoristas de caminhão

Portaria

Motoristas

Dinâmica no restaurante
(adivinhar nº de pinhões)

Restaurante Industrial

Colaboradores

Doação de mudas e panﬂetos

Unidades de Vargem Bonita

Colaboradores e entidades

Concurso
Troféu Ecológico

Vila Campina da Alegria

Colaboradores

Exposição de mudas
e sementes nativas

Restaurante Industrial

Colaboradores

Palestra sobre fauna e ﬂora

Auditório Indaiatuba

Colaboradores

Exposição de fotos sobre
coleta seletiva e blog da IRANI

Auditório Indaiatuba

Colaboradores

Pescaria

Em frente ao Restaurante
Industrial Sesi

Colaboradores

Soltura de peixes

Riacho da Anta

Colaboradores

Caminhada ecológica

Na trilha ecológica

Alunos do Galeazzo

Palestra, caminhada
ecológica e visita ao viveiro
ﬂorestal e mirante

Auditório, trilha ecológica,
viveiro e mirante

Clientes e fornecedores

Palestra, caminhada ecológica
e visita ao viveiro ﬂorestal

Auditório, trilha ecológica,
viveiro

Alunos da Escola
São Francisco

www.irani.com.br
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Investimentos Ambientais 2009
Tipo

Benefícios ambientais

Unidade

Manutenção da Área
de Preservação Permanente
do Ribeirão da Anta

Recomposição e reestruturação
das margens do riacho e reversão
da fragmentação de remanescentes
de vegetação nativa

Papel

Manutenção da Área de
Preservação Permanente

Recomposição da área
em torno dos lagos

Embalagem
SP

8.833,40

Florestal SC

12.191,50

Recuperação e Enriquecimento Adequação ambiental e melhoria
de Florestas
da qualidade ambiental
Custos com
disposição
de resíduos,
tratamento
de emissões
e custos
de remediação

Custos com
prevenção
e gestão
ambiental

13.593,21

Disposição de resíduos

Destinação ﬁnal adequada dos
resíduos gerados no processo

Papel

Disposição de resíduos

Destinação ﬁnal adequada dos
resíduos gerados no processo

Embalagem
SC

97.520,00

Disposição de resíduos

Destinação ﬁnal adequada dos
resíduos gerados no processo

Embalagem
SP

74.025,22

Disposição de resíduos

Destinação ﬁnal adequada dos
resíduos gerados no processo

Móveis

33.461,40

Monitoramento periódico
Análises laboratoriais externas do eﬂuente tratado
e subprodutos

Papel

10.728,85

Monitoramento do eﬂuente e análise
Análises laboratoriais externas de água dos poços e limpeza dos
reservatórios

Embalagem
SP

Construção do novo aterro
industrial para disposição
de resíduos Classe II-B

Destinação correta dos resíduos
gerados no processo

Papel

147.217,90

Construção canal ETE

Não contaminação do solo

Papel

44.582,48

Central de Comando de
Motores (CCM)

Maior disponibilidade dos
equipamentos para produção

Papel

88.623,00

Inventário de Carbono

Quantiﬁcação e identiﬁcação de emissões e remoções de GEE; possibilidade de avaliar novos projetos de MDL;
Papel
maior transparência de informações
em relação ao relatório de sustentabilidade

35.570,81

Educação ambiental

Sensibilização e motivação de
stakeholders para o desenvolvimento
de ações conscientes e favoráveis
ao meio ambiente

Papel

2.517,69

Projeto Ictiofauna

Levantamento da biodiversidade local
e avaliação mediante bioindicadores

Papel

376,41

Vazão sanitária barragens

Monitoramento da vazão

Papel

35.000,00

Projetos de Pesquisa
(Flora e Fauna)

Maior conhecimento da interação ﬂora
versus fauna versus silvicultura para
melhoria nos métodos de manejo;
levantamento da biodiversidade local,
identiﬁcação e monitoramento dos
indicadores ambientais do manejo

Florestal SC

95.000,00

Manutenção
de Trilha Ecológica

Educação Ambiental

Florestal SC

5.000,00

Produção de Mudas Nativas

Educação Ambiental
e Enriquecimento de Florestas

Florestal SC

15.000,00

TOTAL
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780.863,30

3.220,00

1.503.325,17
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Desempenho

Social

)RUQHFHUSURGXWRVGHEDVHÁRUHVWDOFRPUHVSHLWRDRPHLRDPELHQWHHjVSHVVRDV(VVDpDPLVVmRGD(PSUHVD
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9
A Celulose Irani tem o compromisso de ﬁrmar, conservar e valorizar relações com os diversos públicos
pautadas no respeito, na transparência e na ética.
Ao longo dos anos, procura construir parcerias de
longo prazo, estabelecer canais de comunicação
e construir relações de conﬁança mútua, a ﬁm de
reconhecer as demandas. Com isso, contribui para
seu próprio crescimento, o de suas parcerias e das
comunidades onde está inserida.
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3DUDGH¿QLUTXHPVmRRVVHXVstakeholdersD,5$1,IH]XPDDQiOLse de quais são os públicos de relacionamento que são estratégicos
para o seu negócio, aqueles que têm impacto na Empresa e os que
a Empresa impacta também. O mapa de stakeholders a seguir foi
GH¿QLGRSHOD'LUHWRULD

Mapa de stakeholders
&OLHQWHVLQG~VWULDV

Acionistas

Governos e sociedade

- Convertedores sacarias
- Convertedores envelopes
)ULJRUt¿FRV
- Indústrias alimentícias
- Empresas de fast food
- Cartonagens
- Consumidores de móveis
- Distribuidores de móveis

- Investidores atuais

- ONGs
- Sindicatos
- Governo
- Associações de Classe

Comunidades
de entorno

Fornecedores
- 0DWpULDSULPDÀRUHVWDO
- Matéria-prima industrial
- Material direto
0DWHULDOVHFXQGiULRLQGLUHWR
- Prestação de serviço
- Instituições Financeiras

Colaboradores
- )XQFLRQiULRVGLUHWRV

SC - Catanduvas
- Concórdia
-RDoDED
- Ponte Serrada
- Rio Negrinho
- São Bento do Sul
- Vargem Bonita
SP - Indaiatuba
- São Paulo
RS %DOQHiULR3LQKDO
- Porto Alegre

Colaboradores
A comunicação interna é incentivada em todas as direções por uma
série de canais, o que incentiva uma gestão participativa.

Os principais meios de comunicação são: intranet, internet,
Informativo Mundo IRANI, Relatório de Sustentabilidade,
PXUDLV QDV iUHDV H SULQFLSDOPHQWH D FRPXQLFDomR SRU
intermédio das lideranças.
1D LQWUDQHW GD (PSUHVD Ki XPD IHUUDPHQWD GHQRPLQDGD Fale Conosco, onde qualquer colaborador pode mandar sugestões, fazer
reclamações, questionamentos e recomendações. Essa ferramenta
WDPEpPHVWiGLVSRQtYHOQRVLWHGD,5$1,
(PD,5$1,LQLFLRXXPDQRYDIDVHQRUHODFLRQDPHQWRFRPVHX
público interno. E, para simbolizar essa mudança que pretende enIDWL]DU PDLV D SHVVRD KXPDQD D iUHD UHVSRQViYHO SHODV GLUHWUL]HV
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mudou de nome. A Gerência de Recursos Humanos passou a se chamar Gerência de Desenvolvimento
GH3HVVRDVHRJUDQGHGHVD¿RVHUiDMXGDURVOtGHUHVDDSURIXQGDUHPVHXIRFRQRDSULPRUDPHQWRGDV
SHVVRDVHGDVHTXLSHVGHIRUPDDSHUPLWLUTXHWRGRVUHDOL]HPRPi[LPRGHVHXSRWHQFLDOQD(PSUHVD

Práticas trabalhistas e trabalho decente
1D&HOXORVH,UDQLDVSUiWLFDVWUDEDOKLVWDVHVWmRHPEDVDGDVHPQRUPDVQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOPHQWH
UHFRQKHFLGDVFRPRD&RQVROLGDomRGDV/HLVGR7UDEDOKR &/7 2UJDQL]DomR,QWHUQDFLRQDOGR7UDEDOKR 2,7 H'HFODUDomR8QLYHUVDOGRV'LUHLWRV+XPDQRV%XVFDJDUDQWLUDLJXDOGDGHGHRSRUWXQLGDGHV
a não discriminação de raça, cor, sexo, nacionalidade, religião, opinião política ou de qualquer outra
situação, a liberdade de associação e acordo de negociação coletiva, abolição do trabalho infantil,
prevenção do trabalho forçado e escravo, conforme descrito em sua Política de Responsabilidade
Social e Política de Seleção de Pessoas e pela adesão ao Pacto Global e ao Pacto Empresarial pela
Integridade e Contra a Corrupção.
1R PRPHQWR GD FRQWUDWDomR H LQWHJUDomR GRV QRYRV IXQFLRQiULRV VmR UHSDVVDGDV DV LQIRUPDo}HV
UHIHUHQWHVDVDOiULRVEHQHItFLRVIpULDVDFRUGRFROHWLYRGLUHLWRVHGHYHUHVGHVFULWRVQR5HJXODPHQWR
Interno. Esse regulamento também contempla aspectos referentes ao relacionamento com lideranoDV H FROHJDV GHYHUHV H YDQWDJHQV SHVVRDLV FRQÀLWRV GH LQWHUHVVHV H SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV
DQWLFRUUXSomR(PIRUDPUHDOL]DGRVWUHLQDPHQWRVGHGLVVHPLQDomRGR&yGLJRGHeWLFDSDUDRV
colaboradores de todas as unidades da Empresa e o tema corrupção foi abordado.

1.839 1.756

Quantidade de empregos diretos (próprios)
2008

717
104

724
309

103

Corporativo

2009

Papel

207

Móveis

322

336

309
61

Embalagem
SC

317

57

Resinas

11
Embalagem
SP

7

MMM

5

5

1

0
Total

Irani Trading Habitasul
Florestal

1.505

Quantidade de Colaboradores próprios (por gênero)
2008
672

60 56 44 47

1.414

2009

674

46 50

199 131

254
110 76

240

68 96 53 49 8 8

334 342

257 257
52 60 5 3

6 4

4 4

1 1

1 0

0 0

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher

Corporativo

Papel

Móveis

Embalagem
SC

Resinas

Embalagem SP

MMM

Irani Training

Habitasul
Florestal

Total
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Proporção de homem e mulher (por categoria funcional)
2007

2008

2009

1.175

101 114 107

88

Homem

76

167 154 182

90

Mulher

16

Homem

Administrativo

1.062

955

188 229 215

17

15
Mulher

Homem

Liderança

175 177

54

Mulher

Homem

Mulher

13

14

10

Técnico

Operacional

Rotatividade (% média mensal)
2008

2009
4,91%

4,74%
3,02%

3,60%

3,28%

3,28%
2,44%

1,50%

1,96%
1,19%

1,02%

1,31% 1,11%
Corporativo

0,93%

0,85%

0%
Móveis

Papel

Embalagem
SC

Resinas

Embalagem
SP

MMM

Irani Trading

Absenteísmo (por unidade de negócio)
2008

2009

3,32% 3,47%
2,80% 2,78%

2,72%

2,34%

2,10%
1,57%

1,43%
0,93%

0,77% 0,78%

Corporativo

Papel

Móveis

Embalagem SC

Resinas

Embalagem SP

Percentual de membros da alata gerência proveniente da comunidade local
2008

90,91%

100%

2009

100% 100%
70%

100% 100%

77,78%
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
30%

9,09% 0%

66,67%

50%
33,33%

22,22%
0% 0%

0% 0%

Comunidade Outro Local Comunidade Outro Local Comunidade Outro Local Comunidade Outro Local Comunidade Outro Local Comunidade Outro Local Comunidade Outro Local

Corporativo

Papel

Móveis

Embalagem SC

Resinas

Embalagem SP

Irani Trading
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Trabalho infantil e trabalho forçado ou análogo ao escravo
$,5$1,UHVSHLWDLQWHJUDOPHQWHD&RQVROLGDomRGDV/HLVGR7UDEDOKR &/7 VREUHWXGR
QRTXHGL]UHVSHLWRjTXHVWmRGRWUDEDOKRLQIDQWLOHWUDEDOKRIRUoDGRRXDQiORJRDRHVFUDYR3RVVXLFOiXVXODHPVXD3ROtWLFDGH5HVSRQVDELOLGDGH6RFLDOHPUHODomRDHVVHV
aspectos e monitora, em todos os seus parques fabris, o atendimento à exigência da
idade mínima de 18 anos, exceto na condição de aprendiz, além de exigir contratualmente essa determinação.

Remuneração
A IRANI tem em sua essência a prerrogativa de estabelecer e manter estruturas salariais
e benefícios equitativos e justos em toda a Empresa. Promove o bem-estar, motivação
e o comprometimento das pessoas por meio de um senso de justiça, valorização e
cumprimento de normas e da legislação vigente.
$WDEHODDVHJXLUUHIHUHVHjSURSRUomRGHVDOiULRPpGLRSDJRSDUDKRPHQVHPXOKHUHV
HPXPDPHVPDFDWHJRULDIXQFLRQDOGXUDQWHH
2008

2009

Homem Mulher Homem Mulher
Lideranças

1

1,06

1

0,77

Administrativos

1

0,76

1

0,72

Técnicos

1

1,03

1

1,03

Cargos operacionais

1

0,70

1

0,73

(Diretoria, Gerência, Supervisão e Coordenação)

$PpGLDGDVUHPXQHUDo}HVPDLVEDL[DVSUDWLFDGDVQD,5$1,HTXLYDOHDGRVDOiULR
PtQLPRHPYLJRUQR%UDVLOHPGHGH]HPEURGH$SHQDVDVIXQo}HVGHDSUHQGL]WrPUHPXQHUDomRFDOFXODGDVREUHRVDOiULRPtQLPR
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Pacote de benefícios que a IRANI destina aos colaboradores
Valores (mil reais)
Benefício

Descrição

2007

2008

2009

Alimentação

A Empresa possui restaurantes nas suas unidades industriais. Nas
localidades onde possui escritórios administrativos, fornece valerefeição. Fornece, ainda, aos colaboradores uma cesta básica mensal
ou vale-alimentação.

2.712

3.500

3.697

Transporte

Para colaboradores que residem distante das unidades fabris,
a IRANI fornece transporte gratuito.

1.999

2.105

1.935

Seguro de Vida

A IRANI mantém um plano de seguro de vida em grupo, beneﬁciando
seus colaboradores e familiares.

170

139

127

Participação
nos Resultados

O programa foi implantado em 2002 e reﬂete o exercício da gestão participativa praticada na IRANI. Reconhece concretamente
o desempenho do colaborador e fortalece o comprometimento com os
resultados da Empresa.

1.850

1.333

670*

Plano de Saúde

Em todas as unidades, a IRANI tem parceria da Unimed para seu Plano
de Saúde, que atende todos os colaboradores e dependentes diretos.

1.787

2.079

2.270

8.518

9.156

8.699

Total
* Valor pago em janeiro de 2010, correspondente ao programa do ano de 2009.

6D~GHH6HJXUDQoD
(PD(PSUHVDUHIRUoRXDVSUiWLFDVHP6D~GHH6HJXUDQoDFRPDLQWHQVL¿FDomRGHFDPSDQKDV
programas e ações de conscientização que promovem a qualidade de vida dos colaboradores.
&DPSDQKDGH'RDomRGH6DQJXH
Em ação conjunta com o Centro de Hematologia
H +HPRWHUDSLD GH 6DQWD &DWDULQD +HPRVF  GH
-RDoDED 6& D,5$1,SURPRYHXHPXPD
FDPSDQKD SDUD PRELOL]DU RV IXQFLRQiULRV VREUH D
LPSRUWkQFLDGHGRDUVDQJXH$OJXPDVDo}HVRFRUreram, durante o ano, no escritório administrativo e
¿QDQFHLUR GH -RDoDED 6& $ (PSUHVD SUHWHQGH
manter uma periodicidade dessa campanha e estender para as outras unidades de negócio.
&DPSDQKDGHYDFLQDomRFRQWUDDJULSH
(P SDUFHULD FRP R 6HVL 6&  IRL UHDOL]DGD QDV
unidades de Vargem Bonita e no Escritório AdmiQLVWUDWLYRH)LQDQFHLURGH-RDoDEDXPDFDPSDQKD
GHYDFLQDomRFRQWUDDJULSH$LPSRUWkQFLDGDYDcinação reside em não adoecer pela gripe, que é
uma doença altamente contagiosa. O resultado da
FDPSDQKDIRLSRVLWLYRFRPVLJQL¿FDWLYDUHGXomRGR
número de atestados médicos relacionados à gripe.
*LQiVWLFDQD(PSUHVD
$(PSUHVDPDQWpPR3URJUDPD*LQiVWLFDQD(PSUHVDQDVXQLGDGHVIDEULVGH9DUJHP%RQLWD 6& 
QRHVFULWyULRDGPLQLVWUDWLYRH¿QDQFHLURGH-RDoDED
6& GHVGHHPIRLWDPEpPLPSODQWDGR
QD 8QLGDGH (PEDODJHP 63 (P 6DQWD &DWDULQD
esse Programa é desenvolvido em parceria com o
6HVL 6& HHP6mR3DXORFRPDHPSUHVD3RVWXUH

FRPD¿QDOLGDGHGHPHOKRUDUREHPHVWDUHDVD~de dos colaboradores.
3URJUDPD&RQKHFHUSDUD3UHYHQLU
'HVGHD&HOXORVH,UDQLGHVHQYROYHR3URJUDma Conhecer para Prevenir. Essa ação é desenvolvida pelo Serviço Especializado em Engenharia
GH 6HJXUDQoD H 0HGLFLQD GR 7UDEDOKR 6HVPW  H
visa prevenir doenças, como Lesões por Esforços
5HSHWLWLYRV /(5  H 'LVW~UELRV 2VWHRPXVFXODUHV
5HODFLRQDGRVDR7UDEDOKR '257 
3URJUDPD GH 4XDOLGDGH $XGLWLYD GR 7UDEDOKDGRU
34$7
'HVGH  D ,5$1, GHVHQYROYH R 3URJUDPD
GH 4XDOLGDGH $XGLWLYD GR 7UDEDOKDGRU 34$7 
que consiste no conjunto de medidas que visam
prevenir danos ao sistema auditivo. O Programa
p GLUHFLRQDGR DRV FRODERUDGRUHV GDV iUHDV LQdustriais e compreende a avaliação dos locais de
trabalho, controle ou redução dos níveis sonoros,
PDSHDPHQWR LQGLFDomR GDV iUHDV H FRQWUROH GH
ruído, proteção da audição, educação, treinamento
e programa de testes audiométricos, com periodicidade predeterminada e devolutiva dos resultados
GRVH[DPHVDRVFRODERUDGRUHV23URJUDPDHVWi
sendo desenvolvido nas unidades Papel, EmbalaJHP6&H0yYHLVHHVWiHPIDVHGHLPSODQWDomR
QD8QLGDGH(PEDODJHP63
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'LiORJRVGH6HJXUDQoDH([FHOrQFLD '6(
Nos próprios locais de trabalho, são transmitidas
informações visando à prevenção de acidentes e à
promoção da saúde. Os colaboradores receberam
instruções sobre Doenças Sexualmente TransmisVtYHLV '67  +LSHUWHQVmR$UWHULDO 'LDEHWHV &kQcer de Próstata, Mama e Ginecológico, Primeiros
6RFRUURV HQWUH RXWURV $Wp  HVVHV GLiORJRV
estavam implantados apenas nas unidades Papel
H(PEDODJHP6&$SDUWLUGHIRUDPLPSODQWDGRVQD8QLGDGH0yYHLVH(PEDODJHP63

mensalmente. O objetivo também é estimular o
voluntariado empresarial dos colaboradores. A parWLFLSDomRYROXQWiULDGRVIXQFLRQiULRVQD%ULJDGDGH
Emergência superou todas as expectativas iniciais,
HDWHQGrQFLDpTXHRQ~PHURGHYROXQWiULRVVHMD
DPSOLDGRHP
&RPLVVmR ,QWHUQD GH 3UHYHQomR GH $FLGHQWHV
(CIPA)
A CIPA é formada por representantes eleitos pelos
colaboradores e por representantes indicados pela
Empresa. A CIPA tem como objetivo a prevenção
de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, a
¿PGHWRUQDUFRPSDWtYHORWUDEDOKRFRPDSUHVHUYDção da vida e a promoção da saúde do trabalhador

7UHLQDPHQWRV GH FDSDFLWDomR GD %ULJDGD GH
(PHUJrQFLD
São realizados treinamentos com colaboradores da Empresa e de prestadoras de serviços,

O número de acidentes de trabalho com afastamento reduziu se comparado ao ano anterior.

Número de acidentes de trabalho com afastamento (por unidade de negócio)
2007

7
0

0

4

0

Corporativo

meta
2010

3

5

Papel

5

2008

6

4

Móveis

2009

5

4

20

2

Embalagem SC

4

2
Resinas

7
2

23

21

4

Embalagem SP

TOTAL

5HGX]LUSDUDRQ~PHURWRWDOGHDFLGHQWHVGHWUDEDOKRFRPDIDVWDPHQWR

Percentual dos colaboradores representados em comitês e comissões formais de segurança e saúde
1~PHURGHFRODERUDGRUHVSDUWLFLSDQWHV
Papel

Emb. SC

Emb. SP

Móveis

Resinas

Percentual de
colaboradores
representados

25

8

8

18

6

100

1

1

0*

1

0*

73

65

25

40

18

8

100

673

352

15

12

8

100

Comitê/Comissão
Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA)
Comitê de Controle de Ruído
Brigada de Emergência
Diálogos de Segurança e Excelência
(DSE)
* Não há comitês nessas unidades.
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Capacitação e desenvolvimento
51HVWHDQRRLQYHVWLPHQWR
¿QDQFHLUR IRL  PHQRU TXH QR DQR DQWHULRU
porém o número de horas foi 47,18% maior. O foco
foi treinamentos internos ministrados pelos multipliFDGRUHVTXHUHFHEHUDPIRUPDomRHVSHFt¿FDSDUD
realizarem os treinamentos.

$,5$1,EXVFDTXDOL¿FDUDLQGDPDLVVHXVFRODERUDGRUHVSURPRYHQGRRFUHVFLPHQWRSUR¿VVLRQDOH
pessoal, fornecendo treinamentos, cursos de formação e aprimoramento pessoal, além dos incentivos à graduação, à pós-graduação, a cursos técQLFRVHGHLGLRPDV(PIRUDPLQYHVWLGRV5
HPFDSDFLWDomRHGHVHQYROYLPHQWRHP

meta
2010

Realizar a formação e a reciclagem de 100% dos cursos obrigatórios com multiplicadores internos.

Média de horas de treinamento por categoria funcional

Lideranças

Categoria

Média de horas de treinamento por colaborador

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

138

59

61,5

5

6

6

27,6

9,83

10,25

Gerência

1.020

347

389

32

23

21

31,88

15,07

18,52

Supervisores/
coordenadores

5.180

3.746

3.047

149

140

172

34,77

26,76

17,72

6.035

3.586

6.223

186

190

197

32,45

18,87 

19.055

2.521

4.806,5

1.427

189

190

13,35

13,34 

-

16.837

21.541

-

1.291

1.170

-

13,04

18,41

31.428

27.096

36.068

1.799

1.839

1.756

17,47

14,73

21,68

Diretoria

Administrativo
Técnico*
Operacional*
TOTAL

1~PHUR
de colaboradores

Carga horária total

 $SDUWLUGHDVFDWHJRULDVWpFQLFRHRSHUDFLRQDOIRUDPVHSDUDGDV
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Escolaridade
2007

2008

2009
723

367

350

244

246

Fundamental
Incompleto

249

193

184

Fundamental
Completo

155

831

890

139

118

Médio
Incompleto

Médio
Completo

163

86

79

Superior
Incompleto

175

202

Superior
Completo

Número de colaboradores que receberam Incentivo Educação e Idiomas
Mestrado

Unidade

MBA/
Pós-graduação

Graduação

Técnico

Idiomas

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
Corporativo

1

1

0

17

31

29

27

22

16

1

0

1

12

26

16

Papel

0

0

0

7

7

8

36

43

36

19

3

28

4

2

6

Embalagem SC

0

0

0

1

2

4

18

19

18

0

1

1

0

1

4

Embalagem SP

0

0

0

5

4

5

27

26

12

1

0

0

3

0

1

Resinas

0

0

0

1

1

0

1

3

3

0

2

3

0

1

0

Móveis

0

0

0

3

4

8

5

4

10

0

1

2

1

11

9

Trading

0

0

0

0

2

0

2

0

3

0

0

0

1

2

2

MMM

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

Total

1

1

0

34

51

54

116

117

99

21

7

35

21

43

40

1D8QLGDGH5HVLQDVHPD,5$1,GHVHQYROYHXXPSURJUDPDSDUDPRWLYDUVHXVFRODERUDGRUHVD
concluírem o ensino fundamental. A Empresa forneceu transporte até a Escola Estadual Arthur da Costa
H6LOYDQDFLGDGHGH&DSLYDULGR6XOORFDOL]DGDDDSUR[LPDGDPHQWHTXLO{PHWURVGD9LOD7~QHO9HUGH
Além de fornecer transporte, a IRANI disponibilizou os materiais escolares que também foram entregues
DRV¿OKRVGRVFRODERUDGRUHVHPLGDGHHVFRODU3RULQWHUPpGLRGRSURJUDPDGDVSHVVRDVUHWRUQDUDP
DRVHVWXGRVHP

“Retomei os estudos com o incentivo da IRANI e, em 2009, concluí a 6ª série. Nessa nova fase, é preciso dedicação e iniciativa
para que eu possa alcançar um nível de escolaridade cada vez
maior. Sei que todo esforço nesse sentido vale a pena, pois percebo que aprendendo coisas novas melhoro meu desempenho
no trabalho, gerando bons resultados.”
Elemar de Oliveira Ramires, colaborador da Unidade Resinas
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Programa Foco DO Cliente
&RPRDX[tOLRGHPXOWLSOLFDGRUHVHPIRLGLVVHPLQDGRRFRQFHLWR)RFR'2&OLHQWHQDVXQLGDGHV
Papel e Embalagem SC, envolvendo, aproximadamente, 1.000 colaboradores. Prestadores de serviço
WDPEpPIRUDPHQYROYLGRVQRSURFHVVR(VVHSURJUDPDREMHWLYDGHPRQVWUDUDLPSRUWkQFLDGHFDGDFRODborador em todo o processo e a conscientização sobre os impactos que seu trabalho causa no resultado
¿QDO4XDQGRRFRODERUDGRUHQWHQGHRTXHID]HTXDOpRUHVXOWDGRGRVHXWUDEDOKRFRQWULEXLSDUDTXH
o cliente construa uma percepção de valor sobre a IRANI. A ideia central do Foco DO Cliente consiste
HPLGHQWL¿FDUDQDOLVDUHDQWHFLSDUDTXLORTXHRFOLHQWHQHFHVVLWDHJRVWDULDTXHH[LVWLVVHHPSURGXWRV
e serviços oferecidos pela IRANI.
A próxima etapa é concluir os treinamentos nas unidades Papel, Embalagem SC e Escritório Corporativo.
1DVHTXrQFLDR3URJUDPDVHUiOHYDGRSDUDD8QLGDGH(PEDODJHP63HGHSRLVQDVGHPDLVXQLGDGHV

meta
2010

Treinar 100% dos colaboradores.

“A forma como se planta uma semente de pínus está diretamente
relacionada à forma como será produzida uma bobina de papel, uma
HPEDODJHPGHSDSHOmRRQGXODGRRXXPPyYHOHQ¿PWRGRVVmRSDUtes integrantes e responsáveis pela criação de valor em nossa oferta
e pela percepção de diferenciação em nossos produtos e serviços.”
Jair Bilibio, Gerente Comercial da IRANI e Coordenador do Programa Foco DO Cliente

Programa Cresce
(PFRQWLQXRXVHR3URJUDPDGH'HVHQYROvimento de Competências IRANI que passou a se
chamar Programa Cresce.
A essência desse programa é que as pessoas aproveitem as oportunidades de aprendizado oferecidas
pela IRANI para alcançar melhores resultados, não
DSHQDVQRkPELWRGDVPHWDVGD(PSUHVDPDVWDPbém na vida pessoal.
O programa tem o foco em 10 competências. Essas
FRPSHWrQFLDV IRUDP FODVVL¿FDGDV HP GRLV JUXSRV
RGH&RPSHWrQFLDV%iVLFDVFRPSRVWRSHOD&XOWXUD
da Qualidade, Liderança, Comunicação, Planejamento, Organização e Controle e Foco em Resultados, e o de Competências Diferenciadoras, relacionadas ao Foco do Cliente, Empreendedorismo,
Criatividade e Inovação/Pesquisa e Desenvolvimento, Tecnologia e Construção de Relacionamentos.

As atividades de capacitação e desenvolvimento
estão voltadas às competências organizacionais de¿QLGDVQRPrograma Cresce$OpPGDLGHQWL¿FDomR
das demandas dos setores, foram realizadas atividades diferenciadas como o Programa de Desenvolvimento de Liderança, o Programa Multiplicador e o
Cine Pipoca.
)RUDP WUDEDOKDGRV FLQFR ¿OPHV QDV DWLYLGDGHV GR
&LQH3LSRFDHPXPWRWDOGHVHVV}HVDRORQJRGH
FRQWDQGRFRPDSDUWLFLSDomRGHFRODERUDdores nas discussões das unidades Papel, Embalagem SC, Resinas, no escritório Corporativo e Matriz.

meta
2010

Realizar 6 eventos do Cine Pipoca
em cada unidade da Empresa.
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O Programa de Desenvolvimento de Liderança WHYH LQtFLR HP  H HP  WHYH FRQWLQXLGDGH
$WXDOPHQWHOtGHUHVSDUWLFLSDPGRSURJUDPD

³&RPRFXUVRWLYHUHÀH[}HVHYLYrQFLDVTXHSURPRYHUDPPLQKD
mudança de comportamento e também possibilitou a construção
GH UHODo}HV EDVHDGDV QD DXWRFRQ¿DQoD H FRQ¿DQoD QR RXWUR
Para este ano, a expectativa é aprofundar minha visão a respeito
da motivação e superação dos obstáculos no desempenho das
atividades.”
Maria Salete Carvalho, participante do Programa de Liderança e
colaboradora da Unidade Papel

Programa Supera
23URJUDPD6XSHUDFULDGRHPSDUDDJHVWmR
de desempenho, tem o objetivo de trazer para a
IRANI o estilo de gerenciar baseado em competências e resultados. Essa gestão ajuda e amplia a
FODVVL¿FDomRGRVSDGU}HVGHGHVHPSHQKRSRVVLELOLWDQGRDDQiOLVHGHFRPSHWrQFLDVHGHUHVXOWDGRV
alcançados para avaliar de forma criteriosa a qualidade da performance de cada colaborador.
2 SURJUDPD TXH VHUi LPSOHPHQWDGR HP 
prevê o estabelecimento, de forma participativa,
de metas que deverão ser perseguidas por todos
os colaboradores durante o ano, com avaliação e
divulgação periódicas. Paralelamente a isso, haYHUi XP SURFHVVR GH DYDOLDomR GD DSOLFDomR GDV
FRPSHWrQFLDV LQGLYLGXDLV $R ¿QDO GR DQR VHUi
feita a consolidação das avaliações de resultados
DOFDQFHGDVPHWDV HGHFRPSHWrQFLDVSRUPHLR
GHXPDPDWUL]GHGHVHPSHQKR'HVVDIRUPDVHUi
possível gerir consistentemente e com vistas em
longo prazo o desempenho de cada pessoa na
Empresa.

meta
2010

A IRANI assume para o próximo
ano ter 100% dos colaboradores
atendidos por esse programa.

Programa Motiva
23ODQRGH$omR&RUSRUDWLYRFRQVWUXtGRHP
IRLUHWRPDGRHP2SODQRDSUHVHQWDSURMHWRV
GH¿QLGRV D SDUWLU GDV RSRUWXQLGDGHV GH PHOKRULDV
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apontadas pelos colaboradores, entre elas, maior
DSUR[LPDomR HQWUH DV iUHDV SDUD TXH D FRPXQLFDomR RFRUUD GH IRUPD PDLV H¿FD] H SDUD R DSULmoramento das lideranças na gestão de pessoas.
Foram formados grupos nas unidades Embalagem
SP, Papel e Embalagem SC para estudar e trabalhar nos temas relevantes ao cotidiano das próprias
unidades.
8PD GDV LQLFLDWLYDV DGRWDGDV IRL D FRQGXomR GR
Programa IRANIDEIAS.
O intuito do IRANIDEIAS é reconhecer talentos
internos e incentivar o interesse e a busca por
novos conhecimentos, estimulando o processo de
integração, criatividade e inovação. As ideias que
estiveram de acordo com as regras de apresentação estabelecidas no regulamento foram avaliadas
por uma comissão formada por lideranças e pela
GLUHWRULD GD (PSUHVD$ 8QLGDGH (PEDODJHP 63
WHYHFRODERUDGRUHVSDUWLFLSDQWHV$VDo}HVVXgeridas contemplaram melhorias no processo produtivo, convênios, atividades de lazer e qualidade
GHYLGD'HVWDVIRUDPLGHQWL¿FDGDVLGHLDVFRQVLGHUDGDVFRPRDSOLFiYHLVVHQGRGXDVVHOHFLRQDGDV
como destaques.
(P  DV  LGHLDV LQVFULWDV QR 3URJUDPD GDV
unidades de Santa Catarina terão a aplicabilidade
analisada pelos gestores do Programa e pela Diretoria e serão implantadas ao longo do ano.

Equipe participante do Programa IRANIDEIAS – unidades Papel e Embalagem SC

“Senti-me surpreso e ao mesmo tempo contente por saber que
a minha ideia, embora simples, foi escolhida como destaque, e
que esta ideia está trazendo benefícios para Empresa e ajudando
também meus colegas de trabalho.”
Douglas Ramos Nascimento, operador gestor de estoque, Unidade Embalagem SP – responsável por uma das ideias escolhidas

1D 8QLGDGH 5HVLQDV KRXYH LPSRUWDQWHV Do}HV SDUD D PHOKRULD GR FOLPD )RL LQDXJXUDGD XPD iUHD GH
recreação e lazer, com quadra esportiva, cancha de bocha, sala de TV e de jogos para os colaboradores
XWLOL]DUHPQRVLQWHUYDORVGDVDWLYLGDGHVGLiULDV$VUHIHLo}HVWDPEpPWLYHUDPPXGDQoDVQRSULPHLURVHPHVWUHGH$(PSUHVDSDVVRXDRIHUHFHUGLDULDPHQWHFDIpGDPDQKmDRVFRODERUDGRUHVHDIRUPD
de servir o almoço foi substituída pelo sistema de %XIIHW DSyV UHDOL]DU DV UHIRUPDV QHFHVViULDV SDUD
implantação do serviço.

Diversidade e igualdade de oportunidades
,QFOXVmRGD3HVVRDFRP'H¿FLrQFLD
'HVGHD,5$1,GHVHQYROYHHPWRGDVDVVXDVXQLGDGHVR3URJUDPDGH,QFOXVmRGH3HVVRDVFRP
'H¿FLrQFLDFRPRLQWXLWRGHSURPRYHUDGLYHUVLGDGHQD(PSUHVDSRWHQFLDOL]DURFUHVFLPHQWRSUR¿VVLRQDO
GH SHVVRDV FRP GH¿FLrQFLD H WDPEpP SDUD DWHQGHU DR GLVSRVWR QR DUWLJR  GD /HL Q  HP
UHODomRjUHVHUYDOHJDOGHFDUJRVSDUD3HVVRDVFRP'H¿FLrQFLD 3F'V 
A IRANI comparece às audiências semestrais no Ministério Público do Trabalho e Delegacia Regional do
7UDEDOKRHP3RUWR$OHJUH 56 SDUDDSUHVHQWDUDHYROXomRGHFRQWUDWDo}HVLQFOXV}HVGH3HVVRDVFRP
'H¿FLrQFLDHPVXDVXQLGDGHVGHQHJyFLR(PPDLRGHD(PSUHVDUHFHEHXXP$XWRGH,QIUDomRSRU
UHDOL]DURGHVOLJDPHQWRGHXPFRODERUDGRUFRPGH¿FLrQFLDVHPDVXDSUpYLDVXEVWLWXLomR
Tendo em vista a realidade do mercado e a população das cidades onde a IRANI desenvolve suas atividades, ainda não foi possível alcançar a quota estabelecida pela Lei.

Número de proﬁssionais com deﬁciência
(por Unidade de Negócio)
2007

2008

52

2009

52

36

4

5

7

Corporativo

14

21

23
3

Papel

7
Móveis

6

8

14

11

Embalagem SC

0

0

0

Comercial

0

1
Resinas

1

7

4

4

Embalagem SP

Total
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A IRANI abre as portas de seus parques fabris para receber visitantes da comunidade.

meta
2010

$,5$1,DVVXPHFRPRPHWD¿QDOL]DUFRPSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDQR
quadro de colaboradores.

Se você conhece alguém que queira mostrar todo seu potencial para crescer, peça para encaminhar
o currículo detalhado para curriculo@irani.com.br, com o assunto PCD.

Liberdade de associação e negociação coletiva
A IRANI garante o direito dos seus colaboradores no que diz respeito à liberdade de associação sindical e negociação
FROHWLYDHPWRGRVRVQtYHLVKLHUiUTXLFRV
A Empresa possibilita a realização de assembleias sindicais em suas dependências, facilidade na associação a sindicatos
por meio do desconto das contribuições sindicais em folha de pagamento, além de não discriminar colaboradores membros
de sindicatos e seus familiares em relação a programas, projetos, oportunidades e/ou benefícios oferecidos pela IRANI.

1~PHURGH
membros dos
sindicatos
Todas as
unidades

1~PHURGH
membros dos
sindicatos que
são funcionários da IRANI

1~PHURGHFRlaboradores licenciados para
executar trabalhos ligados aos
sindicatos

90

24

3

1~PHURGHFRlaboradores licenciados para
executar trabalhos ligados aos
sindicatos e que
são remunerados pela IRANI

1~PHURGHOLGHranças da IRANI
que também
exercem cargo
na diretoria dos
sindicatos

Percentual de
colaboradores
abrangidos
por acordos
de negociação
coletiva

2

2

100

Fornecedores
A IRANI empenha-se para que todos os trabalhadores terceirizados sejam remunerados conforme
legislação e recebam benefícios semelhantes aos
de seus colaboradores diretos; toma medidas preventivas, realizando inspeções periódicas em todas
DVVXDVRSHUDo}HVÀRUHVWDLV7DPEpPDEROHTXDOquer forma de exploração infantil.
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Os principais meios de comunicação são
o Relatório de Sustentabilidade, o site
da IRANI, o portal de cotações IRANI
Online, contatos por telefone, e-mail e
pessoalmente por meio de visitas.

Quantidade de empregos diretos (prestadores de serviços)
2008
545

1

54
Papel

115

Móveis

147

169

Embalagem
SC

215

154

Resinas

(P  D ,5$1, SURPRYHX YiULDV FDSDFLWDo}HV
SDUD RV SUHVWDGRUHV GH VHUYLoR 1D iUHD ÀRUHVWDO
de Santa Catarina, houve treinamentos sobre opeUDomRHPDQXWHQomRGHWUDWRUHVÀRUHVWDLV 6HQDU
6& DSOLFDomRGHKHUELFLGDHKLJLHQL]DomRGH(3,V
separação de resíduos e meio ambiente, direção
defensiva no transporte de madeira. Com os demais fornecedores, houve capacitação para motoULVWDV H SUHVWDGRUHV GH VHUYLoR GD iUHD GH FDUUHJDPHQWRGD8QLGDGH(PEDODJHP63WUHLQDPHQWRV
HVSHFt¿FRVD¿PGHSDGURQL]DURDWHQGLPHQWRGD
Empresa, entre outros.
No processo de escolha de fornecedores de materiais e de serviços, a Celulose Irani utiliza como
critérios de decisão a qualidade dos produtos e
serviços e custos envolvidos. Para fornecedores de
madeira, além dos critérios anteriores, analisa-se a
atitude socioambiental e a postura diante da legislação trabalhista e das normas de saúde e segurança no trabalho, atendendo às normas do FSC.
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Embalagem
SP

0

0
MMM

0

0

Irani Trading

104

138

Habitasul
Florestal

$SDUWLUGHIHYHUHLURGHDPDLRULDGRV
FRQWUDWRV¿UPDGRVFRPIRUQHFHGRUHVHHPpresas prestadoras de serviço passou a inFOXLUFOiXVXODUHIHUHQWHDRVGLUHLWRVKXPDQRV
(PD,5$1,GHVHQYROYHXXPDDomRHPSDUceria com um fornecedor de aparas. Consistiu em
apresentar a Empresa a um grupo de catadores de
papel da cidade gaúcha de Canoas. A visita teve a
intenção de mostrar aos catadores o processo de
LQGXVWULDOL]DomRGRSDSHOQDSUiWLFD(VVDDomRID]
parte de um projeto maior desenvolvido pelo fornecedor em que se espera proporcionar aos catadores de papel novas condições de trabalho e mais
JDQKRVFRPDYHQGDGRVPDWHULDLVUHFLFOiYHLV

ras possibilitou acompanharmos os investimentos feitos pela IRANI em
melhorias de processo de fabricação, ampliando seu poder de compra.
0HVPRQRVPRPHQWRVFRPRDFULVH¿QDQFHLUDRXTXDQGRRPHUFDGR
de aparas se mostrou recessivo, ambas as partes mostraram-se dispostas a permanecerem parceiras e isso revelou a solidez do relacionamento. Reconhecemos os esforços da IRANI em seu compromisso com a sustentabilidade e partilhamos dos mesmos valores.”
Thomaz Basso, da CTS Papéis
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Total

1D DWLWXGH VRFLRDPELHQWDO HQWUH YiULRV IDWRUHV
avaliam-se a postura do fornecedor diante de questões de direitos humanos e a preocupação com os
impactos ambientais que a sua operação causa.

“A parceria estabelecida ao longo de 15 anos de fornecimento de apa-

82

1.086

424

1

Corporativo

1.145

2009

meta
2010

Outra prática valorizada pela Empresa é a priorização de fornecedores locais. Essa
prática ainda não está formalizada nos procedimentos de compra da IRANI, mas isso
se efetivará a partir de 2010.

(PHVVDVFRPSUDVUHSUHVHQWDUDPGDVFRPSUDVUHDOL]DGDVSHOD,5$1,FRPXPWRWDOGH
R$ 73.183.783,81 (P  UHSUHVHQWRX  DWLQJLQGR XP WRWDO GH 5 $ UHGXomR
GRLQYHVWLPHQWRHPFRPSUDVHPUHIHUHVHDRIDWRGHTXHHPD(PSUHVDHVWDYDIRFDGDQR
Projeto Superação, que visou à expansão das plantas industriais com forte investimento em infraestrutura
e tecnologia.

Compras de fornecedores das comunidades do entorno
3URSRUomRGHJDVWRVFRPIRUQHFHGRUHVORFDLVHPH

Município

Valor recebido, em 2007

Valor recebido, em 2008

Valor recebido, em 2009

50.910,59

71.592,70

434.706,50

Catanduvas (SC)

2.686.548,11

6.961.478,57

2.213.651,56

Concórdia (SC)

2.877.499,56

9.081.336,19

4.101.358,03

Indaiatuba (SC)

-

5.388.450,28

916.356,36

13.233.145,42

15.520.535,18

15.267.223,45

Joaçaba (SC)

5.650.786,99

5.984.730,96

6.165.803,97

Ponte Serrada (SC)

6.513.770,50

7.124.461,86

6.701.256,41

Rio Negrinho (SC)

9.693.217,90

13.695.539,55

10.690.871,10

Santana de Parnaíba (SP)

2.967.463,25

3.279.787,47

3.169.900,14

27.136.845,47

33.970.971,22

16.140.786,21

6.960.324,53

7.354.770,65

7.381.870,08

77.770.512,32

108.433.654,63

73.183.783,81

Balneário Pinhal (RS)

Irani (SC)

São Bento do Sul (SC)
Vargem Bonita (SC)
Total

Comunidades do Entorno
$,5$1,MiSRVVXLKLVWyULFRGHIRUWHDWXDomRQDVFRPXQLGDGHVGRVHXHQWRUQR)LQDQFLDSURMHWRVVRFLDLVHP
benefício a essas comunidades, além de incentivar para que seus colaboradores exerçam sua cidadania,
WUDEDOKDQGR FRPR YROXQWiULRV HP YiULRV SURMHWRV (P &DPSLQD GD$OHJULD FRPXQLGDGH ORFDOL]DGD QR
PXQLFtSLRGH9DUJHP%RQLWD 6& DFRPXQLFDomRRFRUUHSRULQWHUPpGLRGD$VVRFLDomRGH)XQFLRQiULRV
$), SRUPHLRGRMRUQDOConversa Aberta, de circulação bimestral, e por meio de reuniões. Nas demais
comunidades de entorno, a Empresa mantém canal de comunicação mediante alguns colaboradores que
são representantes dessas comunidades.
Além disso, a Empresa contribuiu para a diminuição das desigualdades sociais no país ao apoiar ou
patrocinar projetos educacionais, culturais e esportivos que priorizam o desenvolvimento de crianças e
adolescentes; realiza ações direcionadas ao meio ambiente, desde que atuando nas comunidades onde
a IRANI mantém atividades.
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Por meio do diagnóstico obtido pela pesquisa
UHDOL]DGD HP  TXH DYDOLRX RV LPSDFWRV VRcioambientais das operações da Empresa nas
FRPXQLGDGHVGHHQWRUQRD,5$1,LPSODQWRXYiULDV Do}HV 8PD GHVVDV Do}HV IRL UHDOL]DGD HP
Campina da Alegria e intitulou-se Projeto Broto
do Galho. Para oferecer mais oportunidades de
QHJyFLR H FUHVFLPHQWR SUR¿VVLRQDO DRV PRUDGRres de Campina da Alegria, em parceria com o
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
GH 6DQWD &DWDULQD 6HEUDH  H FRP D 3UHIHLWXUD
Municipal de Vargem Bonita, foi criado um núcleo
de artesanato. O projeto consiste em capacitar os

DUWHVmRVHQYROYLGRVHPQRo}HVEiVLFDVGHJHVtão, desenvolvimento e confecção de produtos artesanais a partir de resíduos das unidades fabris
Papel e Embalagem SC, possibilitando a geração
de ocupações produtivas e a agregação de renda
DRV SDUWLFLSDQWHV GR SURMHWR (P  KRXYH D
participação de 18 artesãos.

meta
2010

Para 2010, será formalizada a associação e haverá o lançamento
dos produtos confeccionados
SDUDDYHQGDDRS~EOLFRH[WHUQR

“Uma iniciativa interessante que além de envolver toda a comunidade vai gerar renda para muitas famílias e o melhor de tudo
é que vamos utilizar como matéria-prima um resíduo que seria
descartado pela Empresa. Este é realmente um projeto com forte
apelo ecológico. Como integrante do Broto do Galho, estou certa
de que este será um ano promissor e de grandes conquistas.”
Taís Aparecida Rossetto, artesã do Projeto Broto do Galho

(PRWRWDOGHLQYHVWLPHQWRUHDOL]DGRFRPRVSURMHWRVVRFLDLVIRLGH5HP5
 (P YLUWXGH GD FULVH HFRQ{PLFD HQIUHQWDGD D SDUWLU GR VHJXQGR VHPHVWUH GH  KRXYH
contenção nos investimentos sociais, e aqueles projetos que recebiam apoio mensal da Empresa tiveram
seus pagamentos renegociados.

Projeto de Revitalização da Vila Campina
da Alegria
Preocupada com o desenvolvimento social, em
 D ,5$1, DSUHVHQWRX j FRPXQLGDGH XPD
proposta de reestruturação e atuação da AFI,
bem como continuidade do projeto de Revitalização da Vila.

meta
2010

Esse projeto prevê a construção
de 25 novas casas até dezembro
de 2010.

+DYHUi DLQGD D UHIRUPD H UHDORFDomR GH FDVDV
na vila que foram atingidas pelo tornado em 7 de
setembro. O projeto inclui, também, pavimentação, passeios e reorganização da Vila. A gestão
SDWULPRQLDOGD9LOD¿FDUiVREUHVSRQVDELOLGDGHGD
,5$1,HD$),DVVXPLUiXPDQRYDHVWUXWXUD$WXDUi
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somente em ações relacionadas ao lazer, cultura,
HVSRUWH H FRQYrQLRV FRPHUFLDLV H FRQWDUi FRP R
apoio da Empresa. Por se preocupar com a melhoria na qualidade de vida de Campina da Alegria,
VHUiIHLWDDVHJUHJDomRGDVDWLYLGDGHV

meta
2010

A conclusão dessas ações está
prevista para julho de 2010.

(PIRLPDQWLGRDSRLRDR*UXSR&RPXQLWiULR
Beija-Flor, composto por moradores da Vila. Com
esse grupo, foram realizadas diversas ações,
como a realização de uma noite de carnaval na
Vila, decoração natalina produzida com garrafas
PET e o Projeto Recicle Óleo. Esse último projeto,
desenvolvido pela IRANI em parceria com o Grupo
Beija-Flor e a AFI, tem por objetivo destinar ade-

Grupo Broto do Galho – artesanato com resíduos de produção

quadamente os resíduos de óleo vegetal de cozinha gerados nas residências e nos restaurantes
de comunidades de entorno do parque industrial
de Vargem Bonita. Como forma de incentivo ao
consumo consciente, os integrantes do Grupo trocam dois litros de óleo de cozinha por uma barra
de sabão caseiro.
Demais projetos sociais
PROGRAMA EMPREGABILIDADE IRANI
&RPRLQWXLWRGHPHOKRUDUDTXDOL¿FDomRHDHPSUHJDELOLGDGHGHFRODERUDGRUHV¿OKRVHF{QMXJHV
das regiões diretamente impactadas pelas ativiGDGHVGD,5$1,GHVHQYROYHXVHHPXPD
parceria com a Escola Técnica Vale do Rio do Pei[H (WYDUSH  H D 3UHIHLWXUD 0XQLFLSDO GH 9DUJHP
%RQLWD 6& )RUDPRIHUHFLGRVFXUVRVWpFQLFRVHP
Manutenção ou Automação Industrial, e a Empresa subsidiou 80% do valor total do curso, enquanto a Prefeitura Municipal cedeu o transporte até o
PXQLFtSLR GH /X]HUQD 6&  RQGH D (WYDUSH HVWi
localizada.

PDV SUHSDUDWyULRV SDUD FDSDFLWDomR SUR¿VVLRQDO
das crianças e adolescentes envolvidos.
(PKRXYHUHGXomRGRQ~PHURGHYROXQWiULRVKRUDVGHYROXQWiULRVHQ~PHURGHEHQH¿FLDdos. Neste ano, a IRANI optou por focar apenas no
empreendedorismo social, por meio do programa
/LGHUDQoD&RPXQLWiULDH(PSUHViULR6RPEUDHGD
GLVVHPLQDomR GDV SUiWLFDV GH GHVHQYROYLPHQWR
VXVWHQWiYHOFRPRVSURMHWRV$WLWXGHSHOR3ODQHWD
e Nosso Planeta, Nossa Casa. Além disso, houve
duas peculiaridades que não permitiram um avanço na evolução dos programas aplicados: o surto
da Gripe H1N1 e o tornado que atingiu a Vila Campina da Alegria em 7 de setembro. Esses fatos
¿]HUDPFRPTXHDOJXPDVHVFRODVVXVSHQGHVVHP
as aulas por tempo indeterminado e, ao retornarem as atividades, optaram por realizar somente
as atividades regulares e deixarem as atividades
GD-XQLRU$FKLHYHPHQWSDUD

Evolução da parceria com a Junior Achievement
2007

Resultados:

2008

D ±SDUWLFLSDQWHVLQVFULWRVIUHTXHQWDUDP
a Escola parceira;

759

E   ±  SDUWLFLSDQWHV GHUDP FRQWLQXLGDGH
aos cursos iniciados. A redução do número aconteceu em virtude do desinteresse dos alunos
participantes;
F ±DOXQRVFRQFOXtUDPRFXUVRHHVWmR
¿QDOL]DQGRRVHVWiJLRVREULJDWyULRV
-81,25$&+,(9(0(17
'HVGHD,5$1,PDQWpPXPDSDUFHULDFRP
D -XQLRU$FKLHYHPHQW XPD RUJDQL]DomR GH HGXFDomR SUiWLFD HP HFRQRPLD H QHJyFLRV TXH RIHrece a oportunidade para que os colaboradores
GD(PSUHVDGHVHPSHQKHPWUDEDOKRVYROXQWiULRV
em escolas públicas e particulares do entorno.
Como forma de incentivo ao voluntariado e em
FRQVRQkQFLD FRP D 3ROtWLFD GH 9ROXQWDULDGR (Ppresarial, a IRANI permite que seus colaboradores
atuem durante as horas de trabalho em progra-

2009

679
568

267
22

37

162

112

11

Número de voluntários

Número de horas
de voluntariado

1~PHURGHEHQHÀFLDGRV

352*5$0$-29(0$35(1',=
(P  D ,5$1, IRUPRX  MRYHQV LQWHJUDQWHV
da terceira turma de aprendizes nas unidades
Corporativa, Papel, Embalagem SC, Embalagem
SP e Móveis. A metodologia do trabalho contemSORXVHWHiUHDVSRUPHLRGRUHYH]DPHQWRDFDGD
três meses. Além disso, eram realizados, mensalPHQWHHQFRQWURVGRVMRYHQVFRPSUR¿VVLRQDLVGH
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GLYHUVDViUHDVSDUDWUDEDOKDUHPRVWHPDVHVFROKLGRVSHORVMRYHQV
FRPXQLFDomRWUDEDOKRHPHTXLSHLGHQWL¿FDomRGDVFRPSHWrQFLDVD
ser desenvolvidas, ética e preparação para o mercado de trabalho.
'RVSDUWLFLSDQWHVTXHSDVVDUDPSHOR3URJUDPDGD,5$1,GHVGH
RLWRIRUDPFRQWUDWDGRV
$662&,$d2 '( 3257$'25(6 '( '(),&,Ç1&,$ )Ë6,&$
È*8,$6'(&21&Ï5',$ 6&
A IRANI assumiu o compromisso com a promoção da integração
VRFLDO H R GHVHQYROYLPHQWR GH SHVVRDV FRP GH¿FLrQFLD 'HVGH
 DSRLD ¿QDQFHLUDPHQWH HVVD DVVRFLDomR TXH UHDOL]D XP WUDbalho esportivo de basquetebol sobre cadeiras de rodas. Ao longo
GRVDQRVGHSDUFHULDIRUDPLQYHVWLGRV5(PD
(TXLSHÈJXLDVFRQVDJURXVHSHQWDFDPSHmGRV-RJRV$EHUWRV3DUDGHVSRUWLYRVGH6DQWD&DWDULQD 3DUDMDVF HPVXDPRGDOLGDGH(P
D,5$1,SUHWHQGHUHQRYDUDSDUFHULDFRPDHTXLSHGH&RQFyUdia e ampliar seus investimentos sociais em projetos voltados para
SHVVRDVFRPGH¿FLrQFLD
BRINDE SOCIAL DE NATAL
O Brinde Social de Natal é uma atividade em parceria com entidades
VRFLDLVSDUDDFRQIHFomRGHFDUW}HVGH1DWDO(P¿UPRXVH
a parceria com as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais
$3$(  GRV PXQLFtSLRV GH ,QGDLDWXED 63  -RDoDED 6&  H ,UDQL
6& TXHSURGX]LUDPSHTXHQRVDUWHIDWRVSDUDDViUYRUHVGH1DWDO
de todos os públicos de relacionamento da IRANI para os quais o
brinde é direcionado.

CAMPANHAS DE NATAL
(P   GRV FRODERUDGRUHV GR (VFULWyULR
Administrativo Financeiro aderiram à campanha
Papai Noel dos Correios, na qual crianças de até
10 anos das escolas da rede pública do município
GH -RDoDED 6&  H +HUYDO G¶ 2HVWH 6&  HVFUHveram cartas destinadas ao Papai Noel contendo
o presente que gostariam de ganhar no Natal.
Os Correios receberam 1.047 cartinhas, e os
colaboradores da IRANI atenderam a 5,16% dos
SHGLGRV2VFRODERUDGRUHVGD8QLGDGHGH9DUJHP
Bonita atenderam aos pedidos de 10 crianças da
EEB Galeazzo Paganelli, em Campina da Alegria
6& 
$32,2¬$3$('(-2$d$%$ 6&
$$3$(GH-RDoDEDUHDOL]DDQXDOPHQWHD)HVWD
do porco no rolete com apoio da IRANI e outras
empresas da região, com o objetivo de arrecadar
fundos em prol da instituição. O evento ocorreu
HP MXOKR H FRQWRX FRP R WUDEDOKR YROXQWiULR GH
cinco colaboradores da Empresa. Foram arrecaGDGRVQHVVHHYHQWR5
'2$d®(632178$,6
(P  D ,5$1, EHQH¿FLRX HQWLGDGHV GR HQtorno das unidades de negócio da Empresa com
GRDo}HVTXHWRWDOL]DUDP5

INVESTIMENTOS SOCIAIS DIRETOS
Local

3~EOLFRDOYR

Valor (R$)

Associação dos Deﬁcientes
Físicos de Concórdia −
ÁGUIAS

Concórdia (SC)

Cadeirantes

1.000,00

Associação Junior Achievement de Santa Catarina

Joaçaba e Vargem Bonita (SC)

Associação Junior Achievement de São Paulo

Indaiatuba (SC)

Associação Junior Achievement do Rio Grande do Sul

Porto Alegre (RS)

Nome do projeto

10.000,00
Crianças de escolas
públicas e privadas

6.000,00
1.000,00

Brinde Social

Todas as unidades

Colaboradores e parceiros

9.920,00

Doações

Todas as unidades

Diversos

47.347,85

Vargem Bonita (SC)

Comunidade local

1.425,00

Luzerna (SC)

Colaboradores, cônjuges e
ﬁlhos

12.840,00

Indaiatuba (SP), Vargem Bonita (SC),
Joaçaba (SC) e Rio Negrinho (SC)

Filhos de colaboradores

121.986,96

Joaçaba, Herval d´Oeste e Luzerna
(SC)

Alunos de escola pública

2.000,00

Vargem Bonita (SC)

Comunidade de Vila Campina
da Alegria

192,01

Jornal Conversa Aberta
Programa Empregabilidade
IRANI
Programa Jovem Aprendiz
Protetores Ambientais Mirins
Projeto Broto do Galho
Total

213.711,82
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(PD,5$1,GHVWLQRXSDUWHGHVHXVLPSRVWRVSDUDR)XQGR0XQLFLSDOGRV'LUHLWRVGD&ULDQoDHGR
$GROHVFHQWH ),$ QRYDORUGH5QRPXQLFtSLRGH-RDoDED 6& HSDUDD)XQGDomR%LHQDO
GH$UWHV9LVXDLVGR0HUFRVXOSHOD/HL5RXDQHWQRYDORUGH52VSURMHWRVDSURYDGRVSHODV
leis de incentivo devem estar diretamente relacionados à Política de Investimento Social da Empresa,
GLVSRQtYHOQRVLWHGD,5$1,ZZZLUDQLFRPEUOLQN3ROtWLFDV&RUSRUDWLYDV

Clientes
$(PSUHVDLQYHVWHVLVWHPDWLFDPHQWHQDFULDomRGHSUiWLFDVHSURFHGLPHQWRVTXHIRUWDOHoDPDUHODomRGH
SDUFHULDFRPVHXVFOLHQWHVFRPR6HUYLoR,5$1,DR&OLHQWH 6,& SDUDDFROKHUFUtWLFDVHVXJHVW}HV,5$1,
Online e, ainda, o serviço de Assistência Técnica Preventiva e ciclo de palestras técnicas, com o objetivo
de fortalecer o relacionamento e incentivar o desenvolvimento de seus clientes.
(PD,5$1,UHDOL]RXDo}HVHPSDUFHULDFRPFOLHQWHV3DUWLFLSRXHPHYHQWRVFRPRD6HPDQDGD
Qualidade promovida pela empresa Perdigão em algumas unidades de Santa Catarina, que dispõe da
participação da IRANI pelo terceiro ano. Realizou um treinamento sobre embalagem de papelão ondulado
na empresa Kraft Foods. Apoiou a Blitz do Pão realizada nas cidades gaúchas do Vale do Taquari e Rio
Pardo, que consistiu na distribuição de um pão embalado com o papel )LQH.UDIW,5$1,HXPFXSRPSDUD
ir até a padaria e retirar outro brinde.

“A expectativa futura quanto ao relacionamento SADIA e IRANI é a melhor possível, a IRANI
HVWiSRVLFLRQDGDJHRJUD¿FDPHQWHQR³TXLQWDO´GHQRVVDVIiEULFDVGR6XOHWHPDVFRQGLo}HV
necessárias para atender nossa demanda futura, principalmente por ser empresa verticalizada,
FRPDGPLQLVWUDomRSUR¿VVLRQDOHFRPYLVmRGHLQYHVWLPHQWRHFUHVFLPHQWRVXVWHQWiYHODOLiV
HVVH~OWLPRSRQWRHVWiWRWDOPHQWHDGHTXDGRHDOLQKDGRFRPDVH[SHFWDWLYDVHDSURSRVWDIXWXUD
de nossa empresa.”
Anderson Campese, Negociador de Embalagens Celulósicas da Sadia S.A.

Além disso, focada no estabelecimento de relações leais e duradouras, pautadas pela criação de valor
SHUFHELGRD,5$1,UHDOL]RXXPHYHQWRHVSHFt¿FRSDUDDSUHVHQWDUD8QLGDGH(PEDODJHP6&DRVVHXV
principais clientes e fornecedores. O propósito foi mostrar o restabelecimento das atividades produtivas da
Embalagem SC, após o tornado ocorrido em 7 de setembro que abalou as estruturas físicas da unidade.
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“A expectativa é continuarmos tendo a IRANI como um dos nossos principais fornecedores de
caixas de papelão. O nosso foco foi sempre ter fornecedores próximos a nossas fábricas e com
FXVWRVFRPSHWLWLYRV2SUR¿VVLRQDOLVPRGDiUHDFRPHUFLDOVHPSUHIRLXPGRVSRQWRVIRUWHV
É uma empresa que está preocupada com o crescimento sustentável e preparada para os novos
GHVD¿RVGRPHUFDGR´
Gerson Luis Bogo, Comprador Corporativo Embalagens da Brasil Foods S.A.

Ainda, com o propósito de estruturar o relacionamento do cliente com a IRANI e realimentar o planejamenWRGHVVDUHODomRSRUPHLRGHWLPHVGHDWHQGLPHQWRHVSHFt¿FRVIRLFULDGRHPR*UXSR*HVWmRGR
$WHQGLPHQWRH3HVTXLVDGH6DWLVIDomRUHVSRQViYHOSRUDSOLFDUHVVDQRYDPHWRGRORJLDQD(PSUHVDSDUD
os negócios Papel e Embalagem. A iniciativa possibilita aprofundar as percepções dos clientes sobre os
produtos e serviços oferecidos pela IRANI.

“Somos fabricantes de sacos de papel, desde a linha mais leve (saco para pão) até a linha mais
pesada, como sacos multifoliados (industriais) e sacolas promocionais. Devido à retração do
mercado externo, sofremos com nossos fornecedores as consequências da crise internacional.
A área comercial da IRANI passou a ser mais agressiva, indo buscar mais de perto seus potenciais clientes. E nós, como consumidores de papel, temos de fazer a nossa parte, comprando
de fornecedores que demonstrem preocupação ecológica e que o processo de produção seja
autossustentável.”
Mário Sérgio Gonçalves, Diretor da Artbag

$3HVTXLVDGHDSRQWRXD,5$1,FRPRXPDHPSUHVDGHSRVWXUDSURDWLYDHFRPSURPHWLGDFRPRV
FOLHQWHVTXHUHFRQKHFHRDYDQoRQDLQWHUDomRFRPDViUHDVFRPHUFLDLVHDLQGLFDULDFRPRIRUQHFHGRUD
para outras empresas. Parte das empresas pesquisadas também valoriza o compromisso com a sustentabilidade e gosta de receber informações sobre as ações realizadas pela IRANI. Os produtos fornecidos e a
logística da Empresa foram pontos fortes da avaliação, embora os preços praticados sejam considerados
DOWRV6XJHULXVHDWHQomRDDOJXQVDVSHFWRVFRPRDLQFRQVWkQFLDGDXPLGDGHGHSDSHOHPGLIHUHQWHV
lotes, a necessidade de melhoria contínua na qualidade de alguns tipos de papel e a impressão e a
paletização na produção de embalagens ainda demandam melhorias. Também deram dicas para novos
SURGXWRV+iFRQ¿DQoDQDFRQWLQXLGDGHGDHPSUHVDHUHFRQKHFLPHQWRGDVDo}HVGHVXVWHQWDELOLGDGH
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Acionistas
A Celulose Irani é uma companhia aberta desGH  SHUWHQFHQWH DR VHJPHQWR WUDGLFLRQDO
GD %0 )%29(63$ FRP Do}HV OLVWDGDV VRE
RV FyGLJRV 5$1, 2UGLQiULDV  H 5$1, 3UHIHUHQFLDLV  2V SULQFLSDLV PHLRV GH FRPXQLFDomR
e relacionamento com os acionistas e mercado
¿QDQFHLUR FRPSUHHQGHP GLYXOJDomR GDV ,QIRUPDo}HV 7ULPHVWUDLV ,75  HQYLDGDV j &90 H
%0 )%29(63$VLWHGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGR-

UHVZZZLUDQLFRPEUULFDQDOGLUHWRFRPR'LUHWRU
de Relações com Investidores pelo e-mail ri@irani.
FRPEUDVVHPEOHLDVJHUDORUGLQiULDHH[WUDRUGLQiria; pela divulgação das Demonstrações Financeiras Anuais e Relatório Anual.
(PGH]HPEURGHRSHUFHQWXDOGRFDSLWDOVRFLDOHPFLUFXODomRHUDGHHRVFRQWURODGRUHV
detinham 88% do capital da empresa.

Estrutura Acionária
Grupo Controlador (ON: 90% / T:88%)
IRANI PART. S. A.
ON: 54%
T: 52%

HABITASUL
DESENV. IMOB.
ON: 17%
T:17%

CIA HABITASUL
DE PART.
ON: 13%
T: 13%

CIA COMERCIAL
DE IMÓVEIS
ON: 5%
T: 6%

Free Float
ON: 10%
T: 12%

}

AÇÕES
ON: 92%
PN: 8%

Distribuição de dividendos
A Celulose Irani assegura, a título de dividendo
PtQLPRREULJDWyULRRSDJDPHQWRGHGROXFUR
líquido ajustado. No caso das ações preferenciais,
distribuem-se dividendos 10% maiores que os conIHULGRVjVDo}HVRUGLQiULDV

$$VVHPEOHLD*HUDOGHGHDEULOGHDSURYRX
a distribuição de dividendos referentes ao exercício
GHQRYDORUGH5PLOFRUUHVSRQGHQWHV
D5SRUDomRSUHIHUHQFLDOH5SRUDomR
RUGLQiULD

“Sou acionista da IRANI há 40 anos e sempre fui recebido com um carinho especial. FrequenWHLDVDVVHPEOHLDVHVHPSUHWLYHDFHVVRjVLQIRUPDo}HVHDRVQ~PHURV¿QDQFHLURV9LVLWHLD
fábrica em Campina da Alegria, fui à inauguração da nova planta em Indaiatuba, vi a caldeira
de Cogeração sendo construída entre outros momentos. O mais importante é que a Empresa
me permitiu e me dá a oportunidade de conhecê-la melhor, mantendo-me atualizado com os
Relatórios encaminhados pelo departamento de RI”.
Walter Essinger Carneiro, acionista
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Governos e Sociedade
A IRANI é grande impulsionadora do crescimento e desenvolvimento das regiões onde possui seus
SURFHVVRVSURGXWLYRVRTXHEHQH¿FLDWRGDDVRFLHGDGHHLPSDFWDGLUHWDPHQWHQDHPSUHJDELOLGDGHGRV
moradores das cidades de entorno dos seus parques fabris. Destina recursos para programas e projetos
VRFLDLVSRUPHLRGHLQFHQWLYRV¿VFDLVHPRQLWRUDSDUDTXHVHMDPHIHWLYRV

“Procuramos manter com a Empresa um relacionamento do mais alto nível
SRUPHLRGHSDUFHULDVSDUDDUHDOL]DomRGHSURMHWRVTXHEHQH¿FLHPDFRPXnidade. Temos plena consciência da importância socioeconômica da IRANI
e podemos destacá-la como corresponsável para que Vargem Bonita tenha
se estabelecido como o 4º município do estado em renda per capita.”
Jairo Casara, Prefeito de Vargem Bonita (SC)

Mantém relacionamento com as prefeituras locais, bem como com o Governo do Estado e representantes
do Governo Federal, buscando estimular a aplicação de recursos públicos em infraestrutura na sua região
GHDWXDomR3DUWLFLSDLQFOXVLYHGHGLVFXVV}HVGHLQWHUHVVHUHJLRQDOUHODWLYDVDRPHLRDPELHQWH 'LiORJRV
)ORUHVWDLV&RQVHOKR&RQVXOWLYRGR3DUTXH1DFLRQDOGDV$UDXFiULDV&RPLWrGD%DFLDGR5LR&KDSHFy
Comitê de aparas e Comitê de resíduos industriais coordenado pelo Sinpesc, Grupo formado por empresas de celulose e papel que discutem uma proposta para a criação da nova Lei Conama para emissões
DWPRVIpULFDVGRVHWRUSDUDIRQWHVMiH[LVWHQWHVHQWUHRXWURV HDPELHQWHGHQHJyFLRV

“A Fundação do Meio Ambiente (Fatma) com a empresa Celulose Irani
por meio de seus funcionários buscam e não medem esforços para que
o meio ambiente esteja equilibrado. Prova disso foram os investimentos
realizados e ainda previstos para os próximos anos. Assim, o relacionamento Fatma, Celulose Irani e Meio Ambiente vem-se mantendo durante
DQRVHMXQWRVHPWHQGHDFUHVFHU2VPDLRUHVEHQH¿FLiULRVVHUHmos nós, os seres humanos.”
Rodrigo Costa, Engenheiro Sanitarista e Ambiental da FATMA
em Joaçaba (SC)
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Sobre o Relatório
Essa é a quarta edição do Relatório de Sustentabilidade IRANI adotando as diretrizes da Global Reporting
Initiative *5, HPVXDYHUVmR*(PDOFDQoRXRQtYHOGHDSOLFDomR$

No escopo do Relatório, estão todas as unidades
de negócio pertencentes à Celulose Irani S.A.
nos estados de Santa Catarina, São Paulo e Rio
Grande do Sul e as suas controladas Meu Móvel de
Madeira Comércio de Móveis e Decorações LTDA.,
Irani Trading S.A. e Habitasul Florestal S.A. No enWDQWRSDUDDOJXQVLQGLFDGRUHVQmRKiUHJLVWURGDV
informações de todas as unidades.
A IRANI divulga seu Relatório de Sustentabilidade
anualmente, sempre no primeiro semestre de cada
ano. O processo de levantamento de dados para
HVWHUHODWyULRRFRUUHXDRORQJRGRDQRGHH
LQtFLRGHTXDQGRDFRQWHFHRIHFKDPHQWRGRV
dados referentes ao período anterior.
Pelo terceiro ano consecutivo, a IRANI submeteuVHjYHUL¿FDomRLQGHSHQGHQWHGR5HODWyULRGH6XVtentabilidade e conferência do nível de aplicação,
FRP EDVH QDV GLUHWUL]HV GD *5, 1R ¿QDO GHVWH
documento, encontra-se a declaração de garantia
conferida pela consultoria %6'&RQVXOWLQJ.

3DUD D GH¿QLomR GR FRQWH~GR GR UHODWyULR IRL XWLlizado o estudo de materialidade que subsidiou o
5HODWyULRGH6XVWHQWDELOLGDGHGH(VWHHVWXGR
foi conduzido internamente e teve a participação
GH  SHVVRDV UHSUHVHQWDQWHV GR S~EOLFR LQWHUQR
e externo que estiveram presentes no painel de
stakeholders. Do público interno, foram envolvidos
representantes da diretoria e outras lideranças; do
público externo, foram envolvidos fornecedores,
clientes, comunidade, universidade, ONG, governo
e sindicato. Após a consolidação dos resultados, os
temas foram submetidos à avaliação da diretoria da
Empresa e, com base no seu direcionamento estraWpJLFRIRLUHDOL]DGDDDYDOLDomR¿QDOGDUHOHYkQFLD
GHVVHVWHPDVHGH¿QLGDDPDWUL]GHPDWHULDOLGDGH
UHSUHVHQWDGDDVHJXLU(PD,5$1,RSWRXSRU
utilizar essa mesma matriz, por entender que os
assuntos que estavam destacados ainda mereciam
atenção na gestão da Empresa e para ser divulgaGRVQHVWHUHODWyULR3DUDD,5$1,FRPSURPHte-se em realizar um novo estudo da materialidade,
aperfeiçoar seu processo de engajamento com
stakeholders, além de realizar novamente o painel.

1tYHOGHLPSRUWkQFLDSDUDRVstakeholders

Matriz de Materialidade

35

5

36

34

30 29
9 27 10
8
25 28 33 20 31
13 38 6 3 18 7
1 23 12
39 15 32 17
19 21 2 14
11
22 24

40
4
37

1tYHOGHLPSRUWkQFLDSDUDD(PSUHVD
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26
16
Importante

Muito importante

Pouco importante

Medianamente
importante

Assuntos avaliados

Assuntos avaliados

Indicador GRI

1

Suborno

SO2, SO3, SO4

2

Fraude

SO2, SO3, SO4

3

Cumprimento legal

PR9, PR2, SO8,
EN28

4

Composição acionária

Materiais usados nos
processos

6

Energia consumida

22

Práticas de investimento
de compra

23

Não discriminação

24

Liberdade de associação
e negociação coletiva

25

Trabalho infantil

HR6

26

Trabalho forçado ou
análogo ao escravo

HR7

27

Investimento social

SO1

EC1

Meio ambiente
5

Indicador GRI

Direitos humanos

Governança corporativa

EN1, EN2

HR1, HR2
HR4
LA4, HR5

Relacionamento com a comunidade

EN3

7

Fontes alternativas de
energia

EN5

28

Voluntariado

SO1

8

Retirada de água

EN8

29

Impacto socioambiental

SO1

9

Conservação e
biodiversidade

EN12

30

Comunidades de entorno

SO1

10

Emissões, eﬂuentes e
resíduos

EN16, EN17, EN19,
EN20, EN21, EN22

31

Satisfação de clientes

11

Odor

32

Principais mercados e clientes

33

Produtos

Mercado

EN20

12

Gestão ambiental

EN26

13

Áreas de preservação

EN11

14

Manejo sustentável das
ﬂorestas

15

Mudanças climáticas

EN13, EN14

Venda de créditos de
carbono

17

Benefícios

18

Saúde e segurança no
trabalho

LA6, LA8

19

Acidentes de trabalho

LA7

20

Treinamento e
desenvolvimento

LA10, LA11

21

Diversidade e igualdade

EN26

34

EN28, SO8,
PR2, PR8, PR9

Multas e sanções
5HODomRFRPSRGHUS~EOLFR

35

Pagamento de tributos

EC1

36

Envolvimento com políticas
públicas

SO5

37

Contribuições para partidos
políticos

SO6

Recursos humanos
LA3

PR3

5HJXODomRS~EOLFD

EC2

16

PR5

Impacto econômico
38

Geração de emprego e renda

EC7, EC9

39

Desenvolvimento de
fornecedores locais

EC6

LA13, LA14

40

Apresentação da tabela
de Distribuição do Valor
Adicionado (DVA)

EC1

C+

B

Nível de aplicação GRI

Opcional

Obrigatório

C

B+

A

A+

Autodeclarado

Com
veriﬁcação
externa

Com
veriﬁcação
externa

Examinado
por terceiros

Com
veriﬁcação
externa

Com
veriﬁcação
externa

2007 2007
+
007 200720
2007 2007
2006
2006
GRI
REPORT
007
200720
3rd
PARTY2007
CHECKED
2007

Examinado
pela GRI

Com
veriﬁcação
externa

Com
veriﬁcação
externa

Com
veriﬁcação
externa

A

PARTICIPE DO PRÓXIMO RELATÓRIO
2FDQDOIDOHFRQRVFR#LUDQLFRPEUHVWiGLVSRQtYHODRVVWDNHKROGHUVGD,5$1,TXHWLYHUHPG~YLGDVHRXTXHLUDP
dar sugestões de melhoria para os próximos relatórios.
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Índice GRI

Legenda

ND QmRGLVSRQtYHO
Correspondência Pacto Global HLGHQWL¿FDomRGRSULQFtSLR
Indicadores Essenciais
Indicadores Adicionais

Indicador

Descrição

Página

Estratégia e análise
1.1
1.2

(PG7)

Declaração do presidente

04

Principais impactos, riscos e oportunidades

08

Perﬁl organizacional
2.1

Nome da organização

14

2.2

Principais marcas, produtos e/ou serviços

16

2.3

Estrutura operacional

14

2.4

Localização da sede

14

2.5

Países em que a organização opera

14

2.6

Tipo e natureza jurídica

14

2.7

Mercados atendidos

18

2.8

Porte da organização

14

2.9

Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório

14, 26

2.10

Prêmios recebidos

23
Parâmetros para o relatório

3.1

Período coberto pelo relatório

92

3.2

Data do relatório anterior mais recente

92

3.3

Ciclo de emissão de relatórios

92

3.4

Dados para contato em caso de perguntas

93

3.5

Processo para deﬁnição de conteúdo do relatório

92

3.6

Limite do relatório

92

3.7

Limitações quanto ao escopo ou ao limite do relatório

92

3.8

Joint ventures, subsidiárias, instalações arrendadas,
operações terceirizadas e outras organizações

14

3.9

Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos

32

3.10

Consequências de reformulações de informações
fornecidas em relatórios anteriores

Não houve reformulações
de informações fornecidas
anteriormente.

3.11

Mudanças signiﬁcativas no escopo, limite ou métodos de medição

Não houve mudanças
signiﬁcativas.

3.12

Tabela que identiﬁca a localização das informações no relatório

94

3.13

Política e prática atual relativa à busca de veriﬁcação externa para o relatório

99

Governança, compromissos e engajamento
4.1
4.2

94

(PG7)

Estrutura de governança

26

Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governança também seja um
diretor executivo

26
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Indicador

Descrição

Página

4.3

Número de membros independentes ou não executivos do mais alto órgão de governança 26

4.4

Mecanismos para que acionistas e empregados façam recomendações ou deem
orientações ao mais alto órgão de governança

27

4.5

Relação entre remuneração para membros do mais alto órgão de governança e o
desempenho da organização (incluindo desempenho social e ambiental)

É realizada uma avaliação
subjetiva desses aspectos
no desempenho e está
atrelada ao valor da
remuneração variável.

4.6

Processos em vigor no mais alto órgão de governança
para assegurar que conﬂitos de interesse sejam evitados

28

4.7

Processo para determinação das qualiﬁcações dos
membros do mais alto órgão de governança para deﬁnir
a estratégia da organização para questões relacionadas
a temas econômicos, ambientais e sociais

A Empresa não possui
processo estruturado para
determinação de qualiﬁcação em sustentabilidade
para o mais alto órgão de
governança.

4.8

Declarações de missão e valores, códigos de conduta e princípios internos

Contracapa, 28

4.9

Procedimentos do mais alto órgão de governança para supervisionar a identiﬁcação
e gestão do desempenho econômico, ambiental e social.

26

4.10

Autoavaliação do desempenho do mais alto órgão de governança

A Empresa não tem processo estruturado de autoavaliação da governança.

Compromissos com iniciativas externas
4.11

Explicação de como a organização aplica o princípio da precaução

39

4.12

Cartas, princípios ou outras iniciativas que a organização subscreve ou endossa

28

4.13

Participação em associações e/ou organismos nacionais/internacionais de defesa

15

4.14

Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização

Engajamento com stakeholders
70

4.15

Base para a identiﬁcação e seleção de stakeholders com os quais se engajar

70

4.16

Abordagens para o engajamento dos stakeholders

70 e 92

4.17

Principais temas e preocupações que foram levantados por meio do engajamento
dos stakeholders

92

Indicadores de Desempenho Econômico
EC1.

Valor econômico direto gerado e distribuído

40

Implicações ﬁnanceiras e outros riscos e oportunidades para
as atividades da organização devido às mudanças climáticas

11

EC3.

Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício
deﬁnido que a organização oferece

Não é oferecido plano
de aposentadoria aos
colaboradores. A Empresa
está preparando a gestão
para isso.

EC4.

Ajuda ﬁnanceira signiﬁcativa recebida do governo

Em 2009, não houve ajuda
ﬁnanceira recebida do
governo.

Variação e proporção do salário mais baixo comparado ao salário mínimo

73

Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais

81

EC2.

EC5.

(PG7),
(PG8)

(PG6)

EC6.
EC7.

(PG6)

EC8.

Procedimentos para contratação local e proporção de
membros de alta gerência recrutados na comunidade local
Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura
e serviços oferecidos, principalmente para benefício público

72
84

EC9.

Identiﬁcação e descrição de impactos econômicos indiretos signiﬁcativos

09

EN1.

Materiais usados por peso ou volume

45

Indicadores de Desempenho Ambiental

EN2.

(PG8 e
PG9)

Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem

45

EN3.

(PG8)

Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária

46

Consumo de energia indireta discriminado por fonte primária

46

EN4.
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Indicador
EN5.
EN6.
EN7.

(PG8 e
PG9)
(PG8 e
PG9)
(PG8 e
PG9)

Descrição

Página

Energia economizada devido às melhorias em conservação e eﬁciência

47

Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo de energia

48

Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e as reduções obtidas

54

EN8.

(PG8)

Total de retirada de água por fonte

49

EN9.

(PG8)

Fontes hídricas signiﬁcativamente afetadas por retirada de água

49

EN10.

(PG8 e
PG9)

Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada

50

EN11.

(PG8)

Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou
administrada dentro de áreas protegidas, ou adjacente a elas

60

EN12

(PG7 e
PG8)

Descrição de impactos signiﬁcativos na biodiversidade

62

EN13.

(PG8)

Habitats protegidos ou restaurados

59

EN14

(PG7 e
PG8)

Estratégias, medidas em vigor e planos futuros para a gestão
de impactos na biodiversidade

62

EN15

(PG8)

Número de espécies na IUCN e em listas nacionais de conservação
com habitats em áreas afetadas por operações, discriminadas pelo nível
de risco de extinção

63

EN16

(PG8)

Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa, por peso

52

EN17

(PG8)

Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeito estufa, por peso

53

EN18

(PG8 e
PG9)

Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa
e as reduções obtidas

55

EN19

(PG8)

Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio, por peso

56

EN20

(PG8)

NOx, SOx e outras emissões atmosféricas signiﬁcativas, por tipo e peso

54

EN21

(PG8)

Descarte total de resíduo, por qualidade e destinação

51

EN22

(PG8)

Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição

56

Número e volume total de derramamentos signiﬁcativos

Não houve derramamentos que comprometessem
a qualidade do solo e
das águas no sítio da
Empresa.

EN23

EN24

(PG8)

EN25
EN26.
EN27.

(PG8 e
PG9)
(PG8 e
PG9)

EN28.
EN29.

(PG8)

EN30.

(PG8)

Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou tratados
considerados perigosos nos termos da Convenção da Basileia.
Identiﬁcação, tamanho, status de proteção e índice de biodiversidade
de corpos d´água e habitats
Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços
e a extensão da redução desses impactos
Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação
ao total de produtos vendidos, por categoria de produto
Valor monetário de multas signiﬁcativas e número total de sanções não monetárias
resultantes da não conformidade com leis e regulamentos ambientais
Impactos ambientais signiﬁcativos do transporte de produtos
e outros bens e materiais, bem como do transporte de trabalhadores
Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo

58
51
10
45
Nenhum caso
foi identiﬁcado.
54
66

Indicadores Sociais referentes a práticas trabalhistas e trabalho decente
LA1.
LA2.

(PG6)

LA3.

LA4.

96

(PG3)

Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região

71

Número total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa etária, gênero e região

72

Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral

74

Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva

100% dos colaboradores
são abrangidos em
acordos de negociação
coletiva com os sindicatos
da categoria.

Relatório de Sustentabilidade IRANI 2009

Indicador

LA5.

(PG3)

LA6.

Prazo mínimo para notiﬁcação com antecedência referente
a mudanças operacionais

Página
A Empresa não possui
esse período formalizado,
mas comunica os envolvidos assim que necessário.

Percentual dos empregados representados em comitês formais de segurança e saúde 75

LA7.
LA8.

Descrição

(PG6)

LA9.

Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos,
absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho por região
Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção
e controle de risco em andamento para dar assistência a empregados,
seus familiares ou membros da comunidade com relação a doenças graves

74
74

Temas relativos em segurança e saúde cobertos
por acordos formais com sindicatos

Nos acordos formais
com sindicatos não são
tratados temas especíﬁcos
relativos à segurança
e saúde além do que é
previsto em legislação.

LA10.

(PG6)

Média de horas de treinamento por ano, por colaboradores, discriminados por
categoria funcional

76

LA11.

(PG6)

Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apoiam
a continuidade da empregabilidade dos colaboradores e para gerenciar o ﬁm
da carreira

78

Percentual de empregados que recebem regularmente
análises de desempenho e de desenvolvimento de carreira

Não há um processo
regular de desenvolvimento
de carreira ou análise
de desempenho.

LA12.

LA13.

(PG1 e
PG6)

Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e discriminação
de empregados por categoria, de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros
indicadores de diversidade

71

LA14.

(PG1 e
PG6)

Proporção de salário-base entre homens e mulheres, por categoria funcional

73

Indicadores Sociais referentes a direitos humanos

Contratos de investimentos signiﬁcativos que incluam
cláusulas referentes a direitos humanos ou que foram
submetidos a avaliações referentes a direitos humanos

Não houve nenhum
processo de aquisição
no ano, mas a IRANI se
compromete em avaliar
aspectos de direitos
humanos em contratos de
investimentos futuros.

HR2.

(PG1,
PG2,
PG4 e
PG6)

Empresas contratadas e fornecedores críticos que foram submetidos
a avaliações referentes a direitos humanos e às medidas tomadas

81

HR3.

(PG1)

Total de horas de treinamento para empregados em políticas e procedimentos relativos
a aspectos de direitos humanos relevantes às operações, incluindo o percentual de
28
empregados que recebeu treinamento

HR4.

(PG1 e
PG6)

Número total de casos de discriminação e medidas tomadas

Não houve registro em 2009.

HR1.

HR5.

(PG1 e
PG3)

Operações identiﬁcadas em que o direito de exercer a liberdade de associação
e a negociação coletiva pode estar correndo risco signiﬁcativo e as medidas
tomadas para apoiar esse direito

Não há processo de
veriﬁcação na cadeia produtiva quanto ao risco de
ocorrência de proibição
à negociação coletiva ou
associação a sindicatos.

HR6.

(PG1 e
PG5)

Operações identiﬁcadas como de risco signiﬁcativo de ocorrência de trabalho infantil
e as medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho infantil

73 e 81. Não houve registro
em 2009.

HR7.

(PG1 e
PG4)

Operações identiﬁcadas como de risco signiﬁcativo de ocorrência de trabalho forçado
73 e 81. Não houve registro
ou análogo ao escravo e as medidas tomadas para contribuir para a erradicação
em 2009.
do trabalho forçado ao infantil ou análogo ao escravo

HR8.

(PG1 e
PG2)

Percentual do pessoal de segurança submetido a treinamento nas políticas ou
procedimentos da organização relativos a aspectos de direitos humanos que sejam
relevantes às operações

ND
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Indicador

HR9.

(PG1)

Descrição

Número total de casos de violação de direito dos povos
indígenas e medidas tomadas

Página
Não há registro de terras
indígenas no entorno das
áreas da Empresa. Também,
não houve registro de
violação dos seus direitos.

Indicadores Sociais referentes à sociedade
SO1.

(PG1 e
PG7)

Programas e práticas para avaliar e gerir os impactos das operações
nas comunidades, incluindo a entrada, operação e saída.

83

SO2.

(PG10)

Unidades de negócios submetidas a avaliações de riscos relacionados à corrupção

29

SO3.

(PG10)

Empregados treinados nas políticas e procedimentos
anticorrupção da organização

28

SO4.

(PG10)

Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção

Nenhum caso de corrupção
foi identiﬁcado no período

Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas
públicas e lobbies

SO5.

SO6.

(PG10)

Contribuições ﬁnanceiras e em espécie para partidos políticos, políticos
ou instituições relacionadas, discriminadas por país

Número total de ações judiciais por concorrência desleal, práticas
de truste e monopólio e seus resultados

SO7.

ND
Em 2009, não foram
realizadas contribuições
ﬁnanceiras para partidos
políticos.
Não houve nenhuma ação
judicial por concorrência
desleal, práticas de truste
e monopólio no período.
Em 2009, a IRANI efetuou
o pagamento de três
multas totalizando R$
6.141,69. Duas delas foram
aplicadas pelo Ministério
do Trabalho e Emprego;
e a terceira trata-se de
transação penal realizada
com o Ministério Público da
cidade de Indaiatuba (SP).

SO8.

Valor monetário de multas signiﬁcativas e número total de sanções não monetárias
resultantes da não conformidade com leis e regulamentos

PR1.

Fases do ciclo de vida de produtos e serviços

PR2.

Casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relacionados
Não foram relatados
aos impactos causados por produtos e serviços na saúde e segurança durante o ciclo casos deste tipo de
de vida, discriminados por tipo de resultado
ocorrência no período.

Indicadores de desempenho referentes à responsabilidade pelo produto
16

16
PR3.

(PG8)

Tipo de informação sobre produtos e serviços exigido por
procedimentos de rotulagem e o percentual de produtos
e serviços sujeitos a tais exigências

No entanto, os laudos
técnicos não contemplam
assuntos de sustentabilidade adicionais às informações técnicas do produto

PR4.

Casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relacionados a
informações e rotulagem de produtos e serviços, discriminados por tipo de resultado

Não foram relatados
casos desse tipo de
ocorrência no período.

PR5.

Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas
que medem essa satisfação

88

PR6.

Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários relacionados a
comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio

A IRANI não aderiu a
nenhum programa desta
natureza.

PR7.

Casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários
relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção
e patrocínio, discriminados por tipo de resultado

Não foram relatados
casos desse tipo de
ocorrência.

PR8.

Reclamações comprovadas relativas à violação de privacidade
e perda de dados de clientes

Não foram relatados
casos desse tipo de
ocorrência.

PR9.

Valor monetário de multas (signiﬁcativas) por não conformidade com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços

Como não foram relatados
casos desse tipo de
ocorrência, não foram
cobradas multas.
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Declaração de

Garantia
$%6'&RQVXOWLQJH[HFXWRXDYHUL¿FDomRLQGHSHQGHQWHGRSURFHVVRGHHODERUDomR GR 5HODWyULR GH 6XVWHQWDELOLGDGH GH  GD &HOXORVH ,UDQL 6$
GHVHQYROYLGRGHDFRUGRFRPDVGLUHWUL]HVGD*5, Global Reporting Initiative 

,5$1,$%6'&RQVXOWLQJpOLFHQFLDGDSHOD$FFRXQW$ELOLW\
como provedor de garantia (AA1000 Licensed Assurance
Provider),VRERUHJLVWUR

Objetivos e Escopo

Responsabilidades e limitações

2SURFHVVRGHYHUL¿FDomRWHPRREMHWLYRGHSURSRUFLRQDUjVSDUWHVLQWHUHVsadas da Celulose Irani S.A. uma opinião independente sobre a qualidade
do relatório, os processos de gestão de sustentabilidade, a aderência aos
princípios da AA1000ASHDFRQWLQXLGDGHGRVSURFHVVRVHVWDEHOHFLGRV
O escopo de nossos trabalhos abrange as informações contidas no Relatório
GH6XVWHQWDELOLGDGHGD,5$1,HPVXDYHUVmRLPSUHVVD

O Relatório de Sustentabilidade é elaborado pela CeluORVH,UDQL6$UHVSRQViYHOSRUWRGRRVHXFRQWH~GR2V
objetivos da Declaração de Garantia são de informar às
partes interessadas as conclusões da BSD sobre a adeUrQFLDDRVWUrVSULQFtSLRVGD$$$6HVREUHD
credibilidade das informações publicadas no relatório imSUHVVR2FRQWH~GRDGLFLRQDOGRZHEVLWHHDYHUL¿FDomR
GHGDGRV¿QDQFHLURVQmRIRUDPREMHWRGRVWUDEDOKRVGD
BSD Consulting. Adicionalmente, a Declaração de GaranWLDGD%6'SURSLFLDDFRQ¿UPDomRGRQtYHOGHDSOLFDomR
GRPRGHOR*5,*

Metodologia
$YHUL¿FDomRLQGHSHQGHQWHGRUHODWyULRIRLFRQGX]LGDGHDFRUGRFRPRSDGUmR
AA1000AS 2008 (AA1000 Assurance Standard 2008), tipo 1, proporcionando
um nível moderado de assurance. O processo abrange a avaliação da aderência aos três Princípios da AA1000AS: Inclusão, Materialidade e Capacidade
de Resposta;
Os procedimentos desenvolvidos durante os trabalhos incluem:
5HYLVmRGRFRQWH~GRGR5HODWyULRGH6XVWHQWDELOLGDGH
(QWHQGLPHQWRGRSURFHVVRGHJHUDomRGHLQIRUPDo}HVSDUDR5HODWyULRGH
Sustentabilidade;
5HYLVmRGHLQIRUPDo}HVGDPtGLDHPJHUDOVLWHVHEDVHVOHJDLV)RLLGHQWL¿cada notícia sobre suposta violação de direitos trabalhistas de contratadas da
,5$1,QDFDGHLDGHUHVLQDV$%6'YHUL¿FRXDVGRFXPHQWDo}HVUHODFLRQDGDV
à apuração dos fatos: Atas de Audiência com o Ministério Público do Trabalho,
LQFOXLQGRR7$&±7HUPRGH$MXVWDPHQWRGH&RQGXWDUHVFLV}HVFRQWUDWXDLV
com os prestadores de serviço envolvidos, lista de contratados pela IRANI e
HQWUHYLVWDFRPR'LUHWRUUHVSRQViYHO
(QWUHYLVWDVFRPJHVWRUHVHIXQFLRQiULRVGHiUHDVFKDYHHPUHODomRjUHOHYkQFLDGDVLQIRUPDo}HVSDUDRUHODWR
(QWUHYLVWDVFRPGLUHWRUHVGDHPSUHVD
 4XDQGR UHOHYDQWH FRQ¿UPDomR GH LQIRUPDo}HV VREUH R GHVHPSHQKR GH
sustentabilidade com o entendimento do corpo diretivo da empresa;
&RPEDVHHPWHVWHVDPRVWUDLVFRQ¿UPDomRGHLQIRUPDo}HVGR5HODWyULRGH
Sustentabilidade com documentação-suporte, relatórios gerenciais internos e
FRUUHVSRQGrQFLDVR¿FLDLV
 2EVHUYDomR GDV RSHUDo}HV GD HPSUHVD QD VHGH RSHUDFLRQDO HP 9DUJHP
%RQLWD 6&  QD 8QLGDGH GH (PEDODJHP HP ,QGDLDWXED 63  H 8QLGDGH GH
0yYHLVHP5LR1HJULQKR 6& 
$QiOLVHGDUHOHYkQFLDGDVLQIRUPDo}HVGR5HODWyULRGH6XVWHQWDELOLGDGHGR
ponto de vista de públicos externos.

Independência
A BSD Consulting é uma empresa especializada em sustentabilidade. Trabalhamos de forma independente e asseguramos que nenhum integrante da
BSD mantém contratos de consultoria ou outros vínculos comerciais com a

Principais Conclusões sobre a Aderência aos Princípios AA1000AS 2008
,QFOXVmR±DERUGDDSDUWLFLSDomRGHstakeholders no desenvolvimento de um processo de gestão de sustentabilidade transparente e estratégico.
2SURFHVVRGHHQJDMDPHQWRFRPstakeholders iniciado
HP DQRV DQWHULRUHV QmR WHYH SURVVHJXLPHQWR HP 
Para o próximo período de relato, é recomendada a
continuidade deste importante processo para reforçar o
HQJDMDPHQWR FRP S~EOLFRV HVWUDWpJLFRV H LGHQWL¿FDU RV
principais temas de sustentabilidade para a empresa. O
estabelecimento de critérios de seleção claros e a priorização de stakeholders permitem a obtenção de resultados ainda mais precisos para a inclusão e materialidade.
2&RPLWrGH6XVWHQWDELOLGDGHIRLFULDGRFRPDIXQomRGH
GHVHQYROYHUDVSUiWLFDVVXVWHQWiYHLVGD,5$1,FRPRREjetivo de contribuir para as inovações internas, incluindo o
DSULPRUDPHQWRGDVERDVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRrativa e incorporação do tema nas atividades cotidianas
da empresa. Para cumprir seu papel, é importante que
o Comitê amplie seu envolvimento direto nas questões
estratégicas relacionadas aos aspectos socioambientais
junto à alta administração.
'HIRUPDJHUDODDOWDDGPLQLVWUDomRGHPRQVWUDWHUXPD
visão estratégica da sustentabilidade para os negócios,
FRQ¿UPDGRSHORIRFRGHLQYHVWLPHQWRVQRV~OWLPRVDQRV
HPTXHVW}HVFRPRLQRYDo}HVRSHUDFLRQDLVFHUWL¿FDo}HV
governança, transparência e prestação de contas. Outro
IDWRIRLDGH¿QLomRGRVGH]IDWRUHVFUtWLFRVGHVXFHVVRGD
IRANI, incluindo aspectos relevantes de sustentabilidade.
$WLYLGDGHVGHHQJDMDPHQWRFRPFOLHQWHVGHYHPUHIRUoDU
DLPSRUWkQFLDGDVSUiWLFDVGHVXVWHQWDELOLGDGHSDUDRVXFHVVRGRQHJyFLRHGRVHWRU$VSHFWRVPDLVHVSHFt¿FRV
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podem ser explorados, como por exemplo: benefícios da
JHVWmRDPELHQWDOSDUDRVHWRUFDGHLDGHYDORUHTXDOL¿cação de fornecedores, ética nas relações de negócios.

Para alcançar o resultado esperado, é essencial que a empresa priorize o
WHPDQRkPELWRHVWUDWpJLFRHDSUHVHQWHUHVSRVWDVWUDQVSDUHQWHVjVSULQFLSDLV
demandas dos stakeholders.

$,5$1,PDQWpPDFHUWL¿FDomR)6&HPVXD&DGHLDGH
&XVWyGLDSDUDSDSpLVHPEDODJHQVHPyYHLVeUHFRPHQGDGRTXHDHPSUHVDLQFHQWLYHDFHUWL¿FDomRGHIRUQHFHGRUHV ÀRUHVWDLV 2 HQYROYLPHQWR H D GLVVHPLQDomR GDV
SUiWLFDVVRFLRDPELHQWDLVSRGHPVHUHVWHQGLGRVWDPEpP
para outros fornecedores e prestadores de serviços da
IRANI para garantir o respeito aos direitos humanos e
trabalhistas em todos os elos da cadeia.

)RLFULDGDD*HUrQFLDGD*HVWmRGD([FHOrQFLDTXHDEUDQJHD*HVWmR$Pbiental, Qualidade, Reconhecimento e Sustentabilidade. Nas visitas às unidades
operacionais de embalagens SP e Móveis foi observado que existe um processo
de integração entre as unidades e gestão nestes aspectos.

 ([LVWH XP DOWR JUDX GH HQYROYLPHQWR GD ,5$1, FRP D
comunidade de Campina da Alegria - SC, principalmente
na geração de empregos e no desenvolvimento de projeWRVVRFLDLVeLPSRUWDQWHLQWHQVL¿FDURHQYROYLPHQWRFRP
comunidades do entorno das demais unidades operacionais.
0DWHULDOLGDGH RX 5HOHYkQFLD  ± DVVXQWRV QHFHVViULRV
para que os stakeholders tomem conclusões sobre o desempenho econômico, social e ambiental da organização.
 2 UHODWyULR DSUHVHQWD XPD YLVmR JHUDO H FRHUHQWH GRV
SULQFLSDLV WHPDV UHOHYDQWHV LGHQWL¿FDGRV QR 7HVWH GH
Materialidade realizado com base no relatório de sustenWDELOLGDGHGH1RDQRGHQmRIRLUHDOL]DGRXP
processo de engajamento com stakeholders. Deve-se
ampliar e consolidar este processo, de forma periódica
e contínua, para que a avaliação da materialidade tenha
resultados atualizados e consistentes, tanto no contexto
GDVRFLHGDGH H[WHUQR FRPRQDHVWUDWpJLDGHQHJyFLRV
LQWHUQR 
 ([LVWHP SURFHGLPHQWRV GH JHVWmR H DQiOLVH GH ULVFRV
HFRQ{PLFR¿QDQFHLURV $VSHFWRV VRFLDLV H DPELHQWDLV
são monitorados, no entanto não são abordados de forma
SUHYHQWLYDHQmRKiSURFHGLPHQWRIRUPDOHVSHFt¿FRSDUD
DQiOLVHHJHVWmRGHVVHVULVFRV
2VSULQFLSDLVDVSHFWRVDPELHQWDLVFRPRHÀXHQWHVUHVtGXRVHHPLVV}HVHVWUXWXUDGRVHPRQLWRUDGRVSHODiUHD
de gestão ambiental, foram divulgados e contextualizados
QRUHODWyULReLPSRUWDQWHDSULPRUDURVFRQWUROHVDVVRFLDdos às informações para garantir a rastreabilidade dos
indicadores ambientais. Além disso, a IRANI demonstra
seu compromisso na ampliação do uso de fontes de enerJLD UHQRYiYHLV QmR IyVVLO  H¿FLrQFLD H DXWRVVX¿FLrQFLD
energética.
$ JHVWmR GD 6D~GH H 6HJXUDQoD GD ,5$1, QmR p SDGURQL]DGD HP WRGDV DV XQLGDGHV e QHFHVViULR LQWHJUDU
a gestão de saúde e segurança das unidades da IRANI
SDUDJDUDQWLUDXQLIRUPLGDGHGHSUiWLFDV
&DSDFLGDGH GH 5HVSRVWD ± DERUGD DV Do}HV WRPDGDV
pela organização em decorrência de demandas especí¿FDVGHstakeholders.
 5HVVDOWDVH D LPSRUWkQFLD GH DPSOLDU H DSULPRUDU R
processo de consulta e respostas a stakeholders, estabelecendo uma estrutura organizada para atender as dePDQGDVFUtWLFDVHPWHPSRKiELOHGHIRUPDGLUHFLRQDGD
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(PIRLFULDGDIRUPDOPHQWHDiUHDGH6XVWHQWDELOLGDGHGHPRQVWUDQGRD
HYROXomRHLPSRUWkQFLDGDJHVWmRGRVDVSHFWRVVRFLDLVHDPELHQWDLVQD,5$1,
Essa nova estrutura reforça os compromissos com a melhoria contínua das
SUiWLFDVGHVXVWHQWDELOLGDGH
$ &HOXORVH ,UDQL DVVXPH R FRPSURPLVVR GH DWHQGHU D WRGRV RV UHTXLVLWRV
legais relacionados ao respeito aos direitos humanos e trabalhistas em suas
próprias atividades e em seus prestadores de serviços.
8PGRVFRPSURPLVVRVGHVXVWHQWDELOLGDGHDVVXPLGRVSHOD,5$1,pRFRPEDte à corrupção. Para isso adere formalmente o Pacto pela Integridade e Contra
a Corrupção, do Instituto Ethos. No entanto, é preciso deixar claro como esse
FRPSURPLVVRHVWiVHQGRWUDWDGRHPRQLWRUDGRQRVSURFHVVRVLQWHUQRVHQD
sua gestão da cadeia de valor.
(PIRLUHDOL]DGRXPGLDJQyVWLFRGRVLPSDFWRVVRFLRDPELHQWDLVGD,5$NI nas comunidades do entorno das unidades do Estado de Santa Catarina,
RTXHSRVVLELOLWRXHPRDOLQKDPHQWRGDVDo}HVVRFLDLVUHDOL]DGDVSHOD
empresa com as principais necessidades das regiões.

Nível de Aplicação GRI-G3
6HJXLQGRDVRULHQWDo}HVGDVGLUHWUL]HV*5,*D%6'GHFODUDTXHRUHODWyULR
GHVXVWHQWDELOLGDGHGHGD&HOXORVH,UDQL6$pFODVVL¿FDGRFRPR1tYHO
GH$SOLFDomR$2UHODWyULRRIHUHFHUHVSRVWDDRVLWHQVUHODFLRQDGRVDRSHU¿O
da empresa e fornece uma ampla descrição dos processos de gestão e abordagens da sustentabilidade. São fornecidas informações relacionadas a todas
as categorias de indicadores de desempenho: econômico, ambiental, direitos
KXPDQRVSUiWLFDVWUDEDOKLVWDVVRFLHGDGHHUHVSRQVDELOLGDGHSHORSURGXWR

Considerações Finais
Na visão da BSD, a IRANI deu continuidade ao processo de gestão de sustentabilidade e ao processo de elaboração do Relatório de Sustentabilidade,
VHQGRTXHRPHVPRSDVVRXGR1tYHOGH$SOLFDomR%SDUDR1tYHO$WHQGR
FRQVHTXHQWHDPSOLDGRDTXDQWLGDGHGHLQGLFDGRUHVUHODWDGRVFRQ¿UPDQGRD
evolução do relatório com relação às diretrizes e princípios da GRI.
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