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SÉRGIO LUIZ COTRIM RIBAS, NOVO DIRETOR PRESIDENTE DA 
CELULOSE IRANI, FALA SOBRE SEUS PRINCIPAIS DESAFIOS 

Por Thais Santi
Especial para O Papel

A 
Celulose Irani tem um novo diretor-presidente desde julho passado. Na Irani há 13 anos, ele é Sérgio Luiz Cotrim Ribas,  

ex-diretor de Operações, que assume a gestão com o foco na continuidade do crescimento e desenvolvimento da empresa e 

consolidação das diretrizes de negócios. Atualmente, a Irani ocupa o terceiro lugar no fornecimento de embalagens de papelão, 

ao lado de outros dois grandes players do mercado. 

Em um cenário desafiador no Brasil para a indústria de papel, Ribas está otimista para 2018 diante dos sinais de resultados apresentados pela 

Irani no terceiro trimestre do ano: as vendas do segmento de papelão ondulado aumentaram 11,7% no volume negociado no período em compa-

ração ao mesmo intervalo de 2016. No segmento de papel para embalagens, que representou 28% da receita líquida da Irani, o volume de vendas 

atingiu 23.100 toneladas, com alta de 4,6%, no terceiro trimestre deste ano sobre os resultados do ano passado no mesmo período. 

“Segundo as estimativas da Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO), o setor deverá fechar 2017 com crescimento de aproximada-

mente 4% sobre 2016, compensando a queda registrada nos resultados do segmento durante os anos de recessão”, pontua Ribas, que fala sobre 

seus principais desafios na Presidência da Irani, passando por competitividade, inovação e o engajamento da empresa em projetos socioambientais.
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O Papel – Quando e como iniciou sua carreira no setor de 

celulose e papel e quais foram os atrativos que o levaram a 

seguir carreira nesta indústria? 

Sérgio Luiz Cotrim Ribas – Eu ingressei na Irani em 2004 como 

diretor de Marketing e Vendas e depois fui assumindo também as ope-

rações industriais de papéis, de embalagens de papelão ondulado e de 

resinas. Minha experiência profissional anterior havia sido como consul-

tor na Roland Berger Strategy Consultants e como executivo no Banco 

do Brasil. A indústria de papel, em especial o segmento de embalagens 

de papelão ondulado, é muito dinâmica e desafiadora, e acabei me 

identificando muito, já que sou movido por desafios.

O Papel – Quais serão suas diretrizes de gestão à frente da 

Irani e metas pessoais e profissionais para os próximos cinco 

anos?

Ribas – Assumir a Presidência Executiva da Irani é uma honra e um 

enorme desafio. Espero servir à empresa com todo o meu vigor e dedi-

cação nos próximos anos, quando daremos continuidade ao crescimento 
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e desenvolvimento da Irani, e seguir gerando valor para 

nossos acionistas com a consolidação de diretrizes es-

tratégicas que já temos trabalhado há muitos anos. Isso 

significa fortalecer nosso posicionamento mercadológico 

como empresa de excelência, fornecendo produtos de alta 

qualidade, serviços de excelente nível e soluções compro-

metidas genuinamente com a prosperidade de nossos 

clientes, a partir do entendimento de suas necessidades. 

Além disso, devo assegurar que as relações com clien-

tes, fornecedores, colaboradores, investidores, governos, 

concorrentes, comunidades e outros públicos sejam 

construídas com elevados padrões éticos, que sejam 

baseadas na confiança e considerem os interesses de 

todas as partes tocadas. Temos uma crença profunda no 

processo de construção de valor a partir de uma inten-

ção estratégica clara, compartilhada e vivida por todos 

na organização ao longo do tempo. 

Para isso, é preciso promover um ambiente estimulan-

te ao desenvolvimento de equipes de alta performance 

com uma gestão cada vez mais integrada e participati-

va, além de fortalecer a cultura da inovação, do apren-

dizado e da melhoria contínua, assegurando ganhos in-

crementais de produtividade. Nossas diretrizes incluem 

ainda dar prioridade aos investimentos capazes de ele-

var os níveis de competitividade da empresa e promover 

a economia circular na cadeia de valor. 

O Papel – Qual análise atual o senhor faz sobre 

o mercado de papel no Brasil, em especial para 

o segmento de embalagens e papelão ondula-

do? Com quais produtos a Irani vem conquis-

tando seu melhor resultado? 

Ribas – O ano de 2017 tem sido de recuperação do 

setor, com melhora nos resultados ocorrida, especialmen-

te, a partir de junho. A demanda está mais forte, e o custo 

das aparas, que impactou o resultado das empresas em 

2016, teve um comportamento melhor neste ano, apesar 

de ainda estar acima do nível médio histórico.

A recessão provocou queda expressiva da rentabili-

dade das empresas do setor. Como reação à crise, houve 

um foco muito forte na otimização dos custos fixos e 

variáveis das operações por meio da revisão de proces-

sos e consequente ajustes de estruturas e também das 

renegociações de contratos. O desafio até o final deste 

ano, e principalmente em 2018, será a recuperação dos 

níveis de rentabilidade das operações na linha das recei-

tas – parte advinda evidentemente da recuperação da 

demanda e parte resultante da necessária recuperação 

dos preços acima da inflação de custos do setor no pe-

ríodo. Esse é o principal desafio de curto prazo do setor.

Estamos otimistas com o cenário para 2018. A ABPO 

estima que o setor encerre este ano com um crescimen-

to de aproximadamente 4% sobre 2016 e de cerca de 

3% em 2018 em relação a 2017. Esses crescimentos su-

perarão a queda ocorrida durante os anos de recessão.

Numa visão mais à frente, as empresas continuarão de-

safiadas pelo aumento da competição com a entrada de 

novos concorrentes globais no mercado nacional e pela 

consolidação de nossos clientes em diversos setores da 

economia, o que lhes assegura maior poder de barganha 

na aquisição de insumos, incluindo papel e embalagens. 

Competitividade, eficiência de gestão, posicionamento 

mercadológico diferenciado e consolidação estarão certa-

mente nas discussões estratégicas das empresas do setor.

Os resultados da Irani vêm principalmente da co-

mercialização de papéis para embalagens, tanto para o 

mercado doméstico como para exportação produzidos 

nas unidades de Vargem Bonita-SC e Santa Luzia-MG 

e de embalagens de papelão ondulado produzidas em 

nossas três unidades de conversão: Indaiatuba-SP, Vila 

Maria em São Paulo-SP e Vargem Bonita-SC. Possuímos 

ainda uma unidade de resinas em Balneário Pinhal-RS, 

que produz breu e terebintina, voltados, na sua maior 

parte, para exportação.

O Papel – Qual é hoje a participação das ex-

portações nos negócios da Irani? Como vem 

evoluindo esse mercado? 

Ribas – No terceiro trimestre de 2017, as exporta-

ções atingiram 12% da receita operacional líquida da 

empresa. A América do Sul foi o principal destino das ex-

portações, concentrando 38% da receita de exportação, 

seguido pela Ásia (30%). A participação percentual das 

exportações em nossa receita manteve-se relativamente 

estável nesses últimos anos.

O Papel – A Celulose Irani é uma empresa de 

capital aberto. Como tem sido seu desempenho 

no mercado de ações?

Ribas – Embora a empresa seja de capital aberto, 

atualmente há poucas ações em circulação, o que afeta 

a liquidez do papel. Dessa forma, o preço da ação não 

reflete atualmente o valor intrínseco da empresa nem é 

parâmetro de performance.

“O desafio 
até o final 
deste ano, e 
principalmente 
em 2018, será 
a recuperação 
dos níveis de 
rentabilidade 
das operações 
na linha das 
receitas”
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O Papel – Como se manter competitivo no mercado? A di-

versifi cação do portfólio e até mesmo da matéria-prima é 

avaliada pela empresa?

Ribas – Sim. A empresa possui portfólio de investimentos para os pró-

ximos anos, tanto para melhoria de competitividade nas operações atuais 

como para expansão com foco prioritário nos negócios de papéis para em-

balagem e embalagens de papelão ondulado. Manter-se competitivo nes-

te setor envolve adoção de posicionamento mercadológico diferenciado, 

adesão a tecnologias de produção que tragam ganhos de produtividade, 

maior escala nos módulos de produção de embalagens de papelão ondu-

lado, acesso a fi bras e energia a custos competitivos e robusto sistema de 

gestão, que dê ênfase à melhoria contínua – além, sobretudo, das pessoas 

que servem à empresa, motivadas e comprometidas com a visão de futuro.

O Papel – Qual sua visão sobre a importância de inovar e 

como a inovação é buscada pela Irani? 

Ribas – Consideramos a inovação um atributo cultural fundamental à 

perenidade e à competitividade da empresa. O desenvolvimento da cul-

tura da inovação está se consolidando ano a ano com a adoção de prá-

ticas e avaliação de resultados de acordo com os critérios utilizados no 

Prêmio Nacional da Inovação, sendo acompanhado periodicamente pelo 

Comitê de Inovação, composto pelas principais lideranças da empresa. 

Na Irani, os esforços de inovação estão organizados em quatro pi-

lares: processos, produtos, serviços e gestão. Mantemos um programa 

de ideias que estimula e viabiliza a participação de 100% dos colabo-

radores. Desde o início da implementação, já foram geradas mais de 5 

mil ideias, das quais 245 estão aplicadas. Reconhecemos anualmente 

os colaboradores e as lideranças que mais se destacaram no programa. 

Adicionalmente, as estruturas de Pesquisa & Desenvolvimento e de ino-

vação e melhoria contínua estão presentes em todas as unidades da 

Irani e impulsionam e fortalecem o sistema com treinamentos, sensibi-

lizações e desenvolvimento de laboratórios de criatividade. 

Temos também fortalecido uma atuação colaborativa, que nos co-

necta a ecossistemas de inovação e forma uma rede de parcerias a 

envolver fornecedores, clientes, universidades, centros de tecnologia, 

incubadoras tecnológicas, enfi m, qualquer interface que proporcione o 

desenvolvimento de soluções.

O Papel – Como a empresa tem avançado nos seus compro-

missos socioambientais? 

Ribas – A responsabilidade socioambiental é um de nossos valores. 

Nos últimos cinco anos, a Irani desenvolveu a gestão ambiental pelas 

certifi cações ISO 14001 nas três unidades de embalagens de papelão 

ondulado, e obtivemos a certifi cação FSC em todos os nossos negócios. 

Acompanhados por nossos relatórios anuais de sustentabilidade des-

de 2006, os indicadores de consumo de água, geração de efl uentes, 

consumo de energia, geração de resíduos e consumos específi cos de 

matérias-primas e insumos têm melhorado gradativamente. Entre 2010 

e 2016, desenvolvemos mais de 48 projetos ambientais em todas as 

unidades da Irani. Em nosso compromisso com práticas sustentáveis, 

mantemos baixos índices de emissão e altos índices de remoção de 

CO2 por nossa atividade fl orestal, com a elaboração anual de um in-

ventário de gases de efeito estufa certifi cado pela norma ISO 14064. 

Temos ainda dois Projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL) aprovados na ONU – um pela geração de energia renovável com 

caldeira de Biomassa e outro pelo tratamento de efl uentes efetuado de 

forma aeróbica, ambos na unidade Papel SC.

Como resultado deste compromisso socioambiental, obtivemos desde 

2006 mais de 40 reconhecimentos. Os exemplos mais recentes foram os 

troféus Fritz Muller, promovidos pelo órgão ambiental do Estado de Santa 

Catarina, que neste ano premiou nossa iniciativa de reutilização da cinza 

da caldeira para fabricação de briquetes e, em 2015, a reciclagem do resí-

duo plástico que vem junto com as aparas de papel. Em 2013 e 2015, tam-

bém fomos destacados pela ABTCP na categoria Sustentabilidade.     n

Nome completo: Sérgio Luiz Cotrim Ribas

Administrador de Empresas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, pós-graduado em Administração pela Fundação Getúlio Var-
gas (FGV) e pela Universidade de São Paulo (USP), com MBA pela Boston University (EUA). Atuou na área de consultoria estratégica 
na Roland Berger Strategy Consultant e como executivo em diversas posições no Banco do Brasil. Atua no setor de celulose e papel 
desde 2004, quando ingressou na Irani como diretor de Marketing e Vendas, assumindo posteriormente a Diretoria de Negócios Papel 
e Embalagem. Foi reeleito Diretor de Operações e, recentemente, assumiu a Presidência da  empresa.

Um hobby: cinema

Principal conquista pessoal: “Difícil e talvez injusto destacar uma conquista. Cada fase da vida tem seus desafi os e suas conquistas. 
Sou muito grato por tudo o que obtive, tanto na vida pessoal como na profi ssional.”

O que gostaria de aprender ainda: estudar Filosofi a. 

Principal aprendizado da gestão corporativa: “A base de tudo está em desenvolver relações de confi ança.”

Mensagem ao setor: “O futuro do setor será de muita prosperidade dadas as vantagens comparativas do Brasil na produção de 
fi bras, à forte liderança de nossos produtos em relação a seus substitutos nas questões de sustentabilidade e à qualidade das principais 
empresas do setor, que a cada dia compreendem melhor seu papel como impulsionadoras do desenvolvimento do País.”


