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Introdução

O ano de 2010 foi de de consolidação do Instituto International Paper (IIP), com a definição de novos
processos de governança e da criação e homologação de três (3) políticas ( delegação de poderes,
compras e pagamento) do Instituto IP.
Ao longo do ano, foi definida a nova liderança do IIP, bem como seus novos colaboradores das
Unidades de Luiz Antônio e Três Lagoas, que assumem suas responsabilidades no início de janeiro
de 2011. Foram desenvolvidas atividades para ampliar o impacto de nossas ações de RSC e
Sustentabilidade nas comunidades, com destaque para a implantação da Escola FORMARE na
unidade de Mogi Guaçu.
Nossa meta em 2011 é ampliar em 20% o orçamento do Instituto, por meio de parcerias estratégicas,
bem como buscar novas oportunidades de melhoria que permitam aumentar a eficiência e eficácia
dos programas já em vigor e implementar novos projetos que estejam alinhados aos objetivos do IIP.

Governança
Organograma Instituto International Paper

Instituto IP

Assembléia Geral

Conselho Fiscal

Fiscalização e Auditoria

Diretoria

Governança Geral

Gestão Executiva

Conselho Consultivo

Orientação Estratégica
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Governança
Conselho Fiscal
• Conselheiro: Pierre F. Roulet
• Conselheiro: Nilson Cardoso
• Conselheiro: Raul Guaragna

Diretoria
• Diretor Presidente: Ricardo C. Zangirolami
• Diretor: José Renato Domingues
• Diretor: Luís Fernando Madella
Conselho Consultivo
• Jean-Michel Ribieras
• Ricardo C. Zangirolami
• Kristen McCormack
• Boston University
• Ana Luiza Restani
• Fundação Bradesco
• Cleber Dutra
• Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Gestão Executiva
• Coordenadora: Lizzi Lemos Colla
• Analista Local: Gláucia Faria
• Analista Local: Carlos Bevilaqua
• Analista Local: Marisa Coutinho

Projetos
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Projeto 1: Formare
Unidade de Mogi Guaçu
Informações Gerais
Lançado em 2010 na unidade de Mogi Guaçu, a Escola Formare foi desenvolvida pela Fundação
Iochpe (franquia social) que, a partir de parcerias com empresas de grande e médio porte, oferece
cursos de educação profissional ou ensino profissionalizante para jovens de famílias de baixa renda,
com certificado reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) emitido pela Universidade Federal
de Ensino Tecnológico do Paraná.
Hoje, a Fundação Iochpe conta com mais de 50 empresas parceiras que, juntas, formam uma rede
de 82 Escolas Formare em onze Estados brasileiros e na Argentina. Em seus 23 anos de história, já
capacitou mais de oito mil jovens, dos quais cerca de 80% conquistaram seu primeiro emprego ao
término do curso.
As aulas do programa são ministradas por profissionais voluntários da IP durante todo o ano letivo.
Além dos educadores voluntários (aproximadamente 60), a Escola Formare da IP em Mogi Guaçu,
contou com 20 executivos voluntários no programa “Mire-se no Exemplo” de tutoria aos alunos.
O investimento do projeto é direcionado principalmente para:
- Bolsa auxílio
- Estrutura física (sala de aula)
- Contribuição com a Fundação Iochpe
Objetivos
• Desenvolvimento educacional/profissionalizante para jovens em situação de risco;
• Ser facilitador na busca do primeiro emprego para os jovens participantes;
• Preparar os jovens para o mercado de trabalho;
• Ser um agente de transformação social;
• Colaborar com o desenvolvimento da comunidade local onde temos atuação.
Período de Realização
• Março a dezembro/2010

Projetos
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Projeto 1: Formare
Unidade de Mogi Guaçu
Resultados / Impactos
• 20 estudantes com formação em “Assistente de Operações Industriais” em dezembro de 2010
• 80 profissionais voluntários IP
• 40% dos alunos já haviam sido contratados até o dia da formatura (dezembro de 2010)
• 5 alunos contratados pela IP
• Geração de conteúdo: 5 divulgações em mídias locais e regionais, além de 5 veiculações em
mídias internas
Participantes
• Estudantes da 2º série do Ensino Médio
• Residentes de Mogi Guaçu
• Não estar cursando ou ter formação em nível
técnico
• Não ser filho, irmão ou dependente de
profissional da International Paper
• Renda familiar mensal de até R$ 255,00 por
pessoa
• Média per capita dos alunos IP: R$ 232,50

Orçamento realizado em 2010
• Unidade de MG: R$ 138.000,00

Projetos
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Projeto 2: PEA
Unidade de Mogi Guaçu
Unidade de Luiz Antônio
Informações Gerais
O PEA (Programa de Educação Ambiental) é realizado há 18 anos em parceria com as Secretarias
de Educação e Diretorias de Ensino. O programa já atendeu mais de 64 mil crianças e jovens nas
regiões em que a empresa atua.
Em 2010, o programa foi realizado com alunos das 3ª e 4ª séries do ensino fundamental de escolas
públicas e particulares de 27 municípios (Aguaí, Artur Nogueira, Casa Branca, Conchal, Espírito
Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Luiz Antônio, São Simão, Guatapará,
Rincão, Araraquara, São Carlos, Serra Azul, Serrana, Santa Rita do Passa Quatro, Santa Rosa de
Viterbo, Ribeirão Preto, Altinópolis, Cravinhos, Pradópolis, Brodowski, Tambaú, Guariba, Santa Cruz
da Esperança e Pontal).
O investimento do projeto é direcionado principalmente para:
-Educadores Ambientais para execução do projeto
- Alimentação e brindes para os participantes

Objetivos
• Sensibilizar, conscientizar, engajar e educar os participantes do programa para que eles sejam
multiplicadores de conceitos e melhores práticas de conservação ambiental e desenvolvimento
sustentável
• Descrever as principais etapas envolvidas do plantio à fabricação da celulose e papel
• Ressaltar a importância das florestas plantadas como potenciais colaboradores na conservação
dos recursos naturais
• Colaborar com o desenvolvimento da comunidade local
Período de Realização
• Março a dezembro/2010

Projetos
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Projeto 2: PEA
Unidade de Mogi Guaçu
Unidade de Luíz Antônio
Resultados / Impactos
• Número de estudantes
• MG = 4.824
• LA = 2.577
• Número de educadores
• MG = 336
• LA = 129
• 39.330 pessoas indiretamente beneficiadas pelo programa
• Média da avaliação dos participantes : 9,9
• Geração de conteúdo: 2 matéria veiculadas em mídias locais e regionais, além de 2 veiculações
internas

Participantes
• Estudantes entre 9 a 12 anos das 3ª e 4ª
séries do ensino fundamental, estudantes das
APAE’s, educadores, coordenadores, diretores e
filhos de funcionários e parceiros.

Orçamento realizado em 2010
• MG: R$ 120.000,00
• LA: R$ 76.320,00

Projetos
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Projeto 3: EducAção Socioambiental
Unidade de Mogi Guaçu
Informações Gerais
O Projeto EducAção Socioambiental (Concurso de Redação e Concurso Literário ), realizado há 35
anos, além de colaborar com a formação de crianças e adolescentes socialmente responsáveis,
realiza a conservação e restauração ambiental de áreas verdes nos municípios de Mogi Guaçu,
Mogi Mirim e Estiva Gerbi.
O projeto une ações educacionais e socioambientais por meio do Concurso de Redação, do
Concurso Literário e conservação ambiental, no qual as escolas participantes levam seus alunos
para realizar um plantio de mudas nativas em áreas degradadas, que necessitam ser recuperadas
ou conservadas. Essas áreas são selecionadas a partir de um levantamento feito pelos parceiros do
projeto (Secretarias do Meio Ambiente) e pelo IIP. Em 2010 a ação foi realizada em Estiva Gerbi. A
idéia é que o projeto seja itinerante e passe pelos três municípios participantes. Em 2009 foi
realizada a recuperação em Mogi Mirim e portanto, em 2011 realizaremos a recuperação de uma
área em Mogi Guaçu.
O investimento do projeto é direcionado principalmente para:
- Prêmios dos vencedores dos concursos
- Evento de premiação

Objetivos
• Colaborar com a formação de crianças e adolescentes socialmente responsáveis
• Recuperar áreas degradadas dos municípios participantes
• Incentivar o prazer pela leitura e a produção de textos
• Fomentar a consciência ecológica dos participantes, tornando-os cidadãos multiplicadores dos
conceitos de cuidados com a natureza
• Conscientizar para a importância da conservação ambiental e ampliar a relação com o meio
ambiente.

Período de Realização
• Agosto, Setembro e Outubro de 2010

Projetos
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Projeto 3: EducAção Socioambiental
Unidade de Mogi Guaçu
Resultados / Impactos
• Sinergia entre os três órgãos públicos distintos (Diretoria de Ensino, Secretaria de Educação e
Diretoria do Meio Ambiente) dos três municípios participantes;
• 12.545 participantes (2.500 estudantes no plantio,10.000 no Concurso de Redação e 45
educadores no Concurso Literário);
• 62.725 pessoas indiretamente beneficiadas;
• 3.000 mudas de árvores nativas plantadas em dois locais no município de Estiva Gerbi;
• 27 matérias veiculadas nas mídias locais e 6 veiculações internas

Participantes
• Estudantes de 4ª e 8ª séries do ensino
fundamental e 3º ano do ensino médio e
educadores, coordenadores e diretores das
escolas públicas e particulares de Mogi Guaçu,
Mogi Mirim e Estiva Gerbi.

Orçamento realizado em 2010
• Unidade de MG: R$ 132.449,95
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Projetos
Projeto 4: Guardiões das Águas
Unidade de Luiz Antônio

Informações Gerais
O Projeto Guardiões das Águas, realizado há dois anos, tem como missão informar e conscientizar
os participantes quanto ao uso racional da água, além de incentivar ações de conservação.
Por meio de campanha o projeto incentiva os professores a trabalharem com os alunos, tornando-os
agentes multiplicadores para a conservação dos recursos hídricos na comunidade.
O investimento do projeto é direcionado principalmente para:
- Educadores Ambientais para execução do projeto
- Prêmios dos participantes
- Divulgação do projeto

Objetivos
• Informar e conscientizar os participantes quanto ao uso racional dos recursos hídricos
• Incentivar o consumo consciente e a conservação dos recursos naturais, além da redução do
desperdício
• Incentivar os participantes a agirem como multiplicadores na identificação e solução de problemas
relacionados à utilização da água
• Produzir ações benéficas quanto ao uso da água e aumento da qualidade de vida da população.

Período de Realização
• Abril a outubro de 2010

Projetos
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Projeto 4: Guardiões das Águas
Unidade de Luiz Antônio

Resultados / Impactos
• Parceria com o Departamento de Educação de Luiz Antônio;
• 443 participantes (20 educadores e 423 alunos);
• Desenvolvimento de 37 ações pelos professores e alunos gerando benefícios na escola e na
comunidade;
• Plantio de 175 mudas nativas;
• Economia de 299.000 litros de água;
• 2.000 pessoas indiretamente beneficiadas pelo projeto;
• Geração de conteúdo: 1 matéria veiculada em mídias locais e regionais, além de uma veiculação
interna.

Participantes

• Alunos e educadores da rede pública de
ensino de Luiz Antônio - SP.

Orçamento realizado em 2010
• Unidade de LA: R$ 10.000,00
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Projetos
Projeto 5: Guardiões do Verde
Unidade de Luiz Antônio
Informações Gerais
O Projeto Guardiões do Verde, em 3 anos de atividade, visa dar oportunidade para adolescentes
em vulnerabilidade social, para a sua inserção no mercado de trabalho ou geração de sua própria
renda por meio da capacitação para atividade de viveirista.
Foi desenvolvido um ciclo de palestras para transmitir aos jovens conhecimento e informações sobre
as diferentes atuações e oportunidades existentes no mercado de trabalho, buscando a motivação
pessoal e o constante desenvolvimento profissional dos mesmos.
Para a aplicação das palestras, buscamos o apoio de profissionais IP, da própria comunidade, da
comunidade acadêmica e de profissionais externos, tais como consultores e especialistas nos
variados assuntos.
O investimento do projeto é direcionado principalmente para:
-Educadores Ambientais para execução do projeto

Objetivos
• Gerar renda por meio da capacitação de adolescentes para exercer atividade de viveirista
• Buscar a auto-suficiência do projeto até 2012
• Produzir mudas arbóreas nativas, exóticas e plantas ornamentais
• Conscientizar os jovens participantes sobre as questões ambientais
• Comercializar sementes coletadas e mudas produzidas
• Expandir para outros municípios onde o IIP atua
Período de Realização
• Luiz Antônio e São Simão – abril a julho de 2010
• São Simão e Altinópolis – agosto a novembro de 2010

Projetos
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Projeto 5: Guardiões do Verde
Unidade de Luiz Antônio

Resultados / Impactos
• Capacitação de 75 jovens
• Produção de 60.000 mudas nativas
• Geração de conteúdo: 1 matéria veiculada em mídias locais e regionais além de uma veiculação
interna.

Participantes

• Adolescentes, com idade entre 14 e 17 anos,
em Altinópolis, Luiz Antônio, São Simão e
Guatapará - SP.

Orçamento realizado em 2010
• Unidade de LA: R$ 12.000,00
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Projetos
Projeto 6: Coleta Seletiva Solidária
Unidade de Luiz Antônio
Informações Gerais
O projeto Coleta Seletiva Solidária, iniciado há 5 anos, visa à geração de renda, qualidade de vida e
conservação ambiental, por meio da destinação correta dos resíduos sólidos.
Com trabalhos voltados aos catadores de materiais recicláveis e para as comunidades dos
municípios participantes, o projeto, implanta um mecanismo de coleta sistematizada de recicláveis
domésticos, destinando-os para as Associações de Catadores formadas pelo programa.
O investimento do projeto é direcionado principalmente para:
-Educadores Ambientais para execução do projeto

Objetivos
• Gerar renda para os participantes e conservação ambiental dos municípios
• Organizar em associações ou cooperativas os catadores de materiais recicláveis dos municípios
apoiados pelo IIP
• Capacitar e proporcionar condições dignas de trabalho para os catadores associados
• Promover ações voltadas à sistematização da coleta seletiva nos municípios, fortalecendo essa
atividade com os catadores
• Assessorar na comercialização dos materiais recicláveis recolhidos
• Ampliar o volume de recicláveis recolhidos
• Melhorar a qualidade de vida dos associados e da comunidade
• Aumentar a vida útil dos Aterros Sanitários dos municípios participantes
• Expandir a proposta de Coleta Seletiva a outros municípios da região.
Período de Realização
• Janeiro a dezembro de 2010.
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Projetos
Projeto 6: Coleta Seletiva Solidária
Unidade de Luiz Antônio
Resultados / Impactos
• Capacitação de 40 catadores
• 22 catadores para a formação da Associação de Reciclagem Simonense
•18 catadores para a formação da Associação de Reciclagem de Rincão
• Geração de conteúdo: 2 matérias veiculadas em mídias locais e regionais além de uma veiculação
interna.

Participantes

• Catadores de materiais recicláveis de São
Simão e Rincão – SP

Orçamento realizado em 2010
• Unidade de LA: R$ 10.000,00
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Projetos
Projeto 7: Guardiões da Nascente
Unidade de Três Lagoas

Informações Gerais
Atua com os estudantes e comunidade da zona rural de Três Lagoas, moradores do Distrito de
Garcias, distante 70 km daquele município e da área da Fazenda Vertente, distante 210 km.
O projeto leva o conceito de conservação ambiental, com foco na recuperação e conservação da
mata ciliar, voltadas para o entorno do Córrego Oriundiuva e o Córrego Vertente.
Desde início do projeto, em 2007, mais de 3 mil m² de mata ciliar foram recuperadas.
O investimento do projeto é direcionado principalmente para:
-Educadores Ambientais para execução do projeto

Objetivos
• Desenvolver conceitos sobre o meio ambiente e suas problemáticas, sensibilizando a comunidade
estudantil para a criação de um “movimento verde”
• Integrar escola-comunidade (incluindo produtores rurais da região), como estratégia para
aprendizagem voltada para a realidade do distrito, por meio de atividades interdisciplinares voltadas
para a conservação do meio ambiente como um todo
• Capacitar o educando para que possa desenvolver um projeto sociocultural relacionado ao meio
ambiente junto à comunidade onde vive

Período de Realização
• Março a dezembro de 2010

Projetos
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Projeto 7: Guardiões da Nascente
Unidade de Três Lagoas
Resultados / Impactos
• 520 beneficiados ( 430 alunos - 100% da Educação Municipal do Campo foram impactados pelas
ações do projeto; 50 educadores e funcionários da educação no campo e 40 familiares);
• 1570 m² de mata ciliar do Córrego Oriundiuva recuperada e 1475 m² de mata ciliar do Córrego
Vertente recuperada;
• 2 plantios e 2 replantios nas áreas adjacentes aos córregos;
• Sensibilização da comunidade escolar da E.M. Antônio Camargo Garcia do entorno do Córrego
Vertente;
• Realização de 4 palestras por meio de parceria com a Companhia Energética de São Paulo
(Cesp) e Ministério Público Estadual – Promotoria do Meio Ambiente;
• Capacitação de 54 multiplicadores socioambientais (37 mirins e 17 adultos);
• 600 pessoas indiretamente beneficiadas pelo projeto;
• Geração de conteúdo: 20 matérias veiculadas em mídias locais, incluindo um especial em TV (TV
Morena – filiada da TV Globo no Estado) e quatro veiculações internas em 2010.

Participantes

• Estudantes do campo
• Educadores e funcionários da Educação no
campo
• Familiares

Orçamento realizado em 2010
• Unidade de TL: R$ 34.721,00

Projetos
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Projeto 8: Guardiões da Biosfera
Capacitação local
Unidade Mogi Guaçu
Unidade Três Lagoas
Unidade Luiz Antônio
Informações Gerais
Tendo como base o conteúdo produzido pelo projeto Guardiões da Biosfera – projeto da
International Paper iniciado em 2005 com apoio do Governo Federal por meio da Lei Rouanet - foi
implantado nos Municípios de Três Lagoas, Luiz Antonio e Mogi Guaçu, um projeto de capacitação
dos professores da Rede Municipal de Ensino, com objetivo de auxiliá-los na multiplicação dos
materiais dispostos no kit do Projeto Guardiões da Biosfera.
Na unidade de Três Lagoas, foi realizada uma técnica adicional de capacitação denominada “ teatro
de varetas”, que consiste em estimular a comunicação por meio da compreensão e interação com a
realidade.
O investimento do projeto é direcionado principalmente para:
-Educadores Ambientais para execução do projeto

Objetivos
• Capacitar os educadores das regiões de atuação do IIP para otimizar o uso do kit do projeto e
multiplicar as informações para seus alunos
• Auxiliar a rede municipal e os educadores na implantação de ações junto aos estudantes, com foco
no conteúdo dos Guardiões da Biosfera
• Sensibilizar educadores e alunos nas Escolas Municipais de Três Lagoas sobre a importância da
conservação ambiental e do respeito à natureza por meio da técnica teatro de varetas

Período de Realização
LA: Março de 2010
MG: Março de 2010
TL : Julho a dezembro de 2010

Projetos
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Projeto 8: Guardiões da Biosfera
Capacitação local
Unidade Mogi Guaçu
Unidade Três Lagoas
Unidade Luiz Antônio
Resultados / Impactos
• 1.537 alunos de TL diretamente beneficiados com as ações dos professores que passaram pela
capacitação
• 56 ações promovidas em TL pelos professores participantes do projeto
• 161 educadores capacitados (educadores em LA , MG e TL )
• Beneficia 9 milhões de crianças em 30 mil escolas de todo o País;
•5 matérias veiculadas nas mídias locais e 2 publicações internas.

Participantes

•Professores da rede municipal de LA e MG.
•Professores de Educação Física e Artes da
rede Municipal de Ensino de TL .

Orçamento realizado em 2010
• Unidade de TL: R$ 4.270,00
•Unidades de MG e LA: R$ 11.346,79
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Resumo dos Projetos
Principais Indicadores

MG

LA

TL

Total

1) Número de projetos desenvolvidos

4

5

3

12

2) Número de cidades atendidas/envolvidas
nas ações

9

19

3

31

17.785

3.264

2.017

23.066

3) Número de beneficiários diretos

Gráfico comparativo
dos indicadores (2008,
2009 e 2010)

* Valores elevados em 2009 destacados em verde devido aos
projetos Cidade do Livro e Meu Coração é Voluntário.

Relacionamento
As 7 principais entidades de relacionamento do Instituto IP em 2010 foram:
• Fundações: Orsa, Bradesco e Iochpe.
• Academias: Universidade Federal Tecnológica do Paraná (UTFPR), Boston University,
Faculdade Municipal Franco Montoro e Faculdade Técnica de Mococa (FATEC).
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ANEXO DOS GRÁFICOS
Tabelas detalhadas

Principais Indicadores 2010

MG

LA

TL

Total

1) Número de projetos desenvolvidos

4

5

3

12

2) Número de cidades atendidas/envolvidas nas
ações

9

19

3

31

17.785

3.264

2.017

23.066

MG

LA

TL

Total

1) Número de projetos desenvolvidos

3

4

3

10

2) Número de cidades atendidas/envolvidas nas
ações

7

19

2

28

27.603

2.121

8.149

37.873

MG

LA

TL

Total

1) Número de projetos desenvolvidos

3

4

1

8

2) Número de cidades atendidas/envolvidas nas
ações

4

4

1

9

12.217

1.963

260

14.440

3) Número de beneficiários diretos

Principais Indicadores 2009

3) Número de beneficiários diretos

Principais Indicadores 2008

3) Número de beneficiários diretos

Definições
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Projeto : nome do Projeto
Região: local de realização do projeto
Período :intervalo de realização do projeto
Organização : instituição parceira responsável pela realização do projeto
Objetivos : razão pela qual o projeto existe
Foco de atuação: principal linha de atuação do projeto
Público alvo : público específico ao qual o projeto é destinado
Meta : resultado a ser atingido
Beneficiários diretos : participantes das atividades do projeto
Beneficiários indiretos : pessoas influenciadas pelos participantes dos projetos. De acordo com
um dos critérios de avaliação de impacto utilizado pela Fundação Bradesco, o número de
beneficiários indiretos é calculado pela média do número de pessoas que um aluno tem em sua
família. Calcula-se que uma criança de até 10 anos influencia de 3 a 5 pessoas diretamente,
enquanto um adolescente pode influenciar em média 5 pessoas. Já um educador, pode influenciar
de 10 a 20 pessoas). No caso da IIP foi utilizada a proporção de 5 pessoas beneficiadas
indiretamente por participante.
Geração de Conteúdo : número de veiculações espontâneas na mídia sobre o projeto
Orçamento realizado : valor efetivo investido pelo IIP no projeto
Observação : comentários relevantes sobre o projeto
Responsável : analista local do IIP pelo projeto

Dúvidas e sugestões
Contato: (55 19) 3861 8637 ou (55 16) 3986 9076
Site: www.institutoip.com.br

