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O Papel – Quais foram as realizações mais recentes da Klabin em prol do fortalecimento das diferentes frentes que formam a 
sustentabilidade?

Julio Cesar Batista Nogueira, gerente de Sustentabilidade e Meio Ambiente da Klabin – A sustentabilidade é um 
dos principais alicerces da gestão dos negócios da Klabin. A empresa mantém o compromisso de colocar em prática projetos que 
sejam capazes de gerar valor para toda a cadeia, incluindo as comunidades em que atua. O intenso trabalho de preservação da 
biodiversidade de suas fl orestas e o emprego de práticas ambientalmente corretas em seu manejo fl orestal, assim como o manejo 
adequado da paisagem, propiciam à companhia um excelente aproveitamento do potencial de produção das fl orestas e a proteção 
dos recursos naturais. Há mais de 10 anos, a Klabin desenvolve em parceria com a Associação de Preservação do Meio Ambiente 
e da Vida (Apremavi) o projeto Matas Legais, que promove ações de planejamento da propriedade rural, conservação, educação 
ambiental e fomento fl orestal nos estados do Paraná e de Santa Catarina. O objetivo é orientar pequenos e médios proprietários 
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Nogueira: “A Klabin trata as suas florestas plantadas como um 
recurso natural renovável, com potencial para ser fonte de uma nova 
geração de produtos e subprodutos inovadores e sustentáveis”

Perfil Empresarial

Nome da empresa: Klabin 

Ano de fundação: 1899

Número de funcionários (diretos e indiretos): 19 mil

Missão e Valores: A Klabin acredita que, para atingir 
seus objetivos, deve agir de forma correta e transparente, 
bem como exercer com responsabilidade sua função social. 
Toda a gestão da empresa está orientada para o Desen-
volvimento Sustentável, buscando crescimento integrado 
e responsável, que une rentabilidade, desenvolvimento 
social e compromisso ambiental. A Klabin integra, desde 
2014, o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), da B3. 
Também é signatária do Pacto Global da ONU e do Pacto 
Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo, buscando 
fornecedores e parceiros de negócio que sigam os mesmos 
valores de ética, transparência e respeito aos princípios de 
sustentabilidade.  

Os valores básicos que orientam as decisões e atitudes na 
empresa baseiam-se na moralidade, dignidade, liberdade, 
integridade, lealdade, transparência e justiça. A Klabin tem 
compromisso com a qualidade de vida, com o desenvolvi-
mento de seus colaboradores e com sua efetiva participa-
ção nas comunidades onde mantém operações.

Próximas metas: O foco estratégico da Klabin está 
orientado para o futuro biodegradável, diversificado e  
flexível, alinhado às megatendências globais, que se pau-
tam nas escolhas da sociedade, nos mercados dos clientes 
da empresa e de potenciais players que são possíveis aten-
der com suas soluções. Os produtos derivados de florestas 
plantadas e o papel são protagonistas desse futuro mais 
eficiente, por isso, a Klabin tem investido cada vez mais 
em pesquisa, desenvolvimento e inovação, contemplando 
o desenvolvimento de embalagens ainda mais sustentá-
veis e seguras, com barreiras naturais e biodegradáveis 
para ar, água, gordura e vapor d’água. A estrutura do novo 
ciclo de crescimento da Klabin contempla a ampliação da 
capacidade produtiva de papéis para embalagens reno-
váveis e celulose, expandindo a atuação no segmento de 
papel para embalagens, e priorizando o desenvolvimento 
de produtos inovadores, concebidos dentro dos conceitos 
da “experiência”, uma das tendências de consumo que 
têm direcionado as escolhas dos cidadãos.
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rurais para atuação mais eficiente e com maior rentabilidade, além de 
promover a preservação de ecossistemas. Semelhante a este programa, 
há também o Matas Sociais – Planejando Propriedades Sustentáveis, 
que atua no auxílio a pequenos produtores rurais e incentivo à agricul-
tura familiar, nos municípios de Ortigueira e Imbaú-PR. Atualmente já 
são mais de 400 propriedades atendidas na região. Desde outubro, cer-
ca de 300 quilos de hortifruti por semana estão sendo comprados des-
ses produtores e destinados à alimentação dos animais que estão sob 
cuidados no Parque da companhia. Mais recentemente, temos orienta-
do esforços na consolidação de cases que fortalecem a transição da so-
ciedade para a economia circular. Em nossas fábricas em Monte Alegre 
e Ortigueira, a maior parte dos resíduos gerados é transformada em 
corretivos e adubos (condicionadores de solo). Esses insumos agrícolas 
são utilizados nas florestas da companhia e doados para os produtores 
rurais que participam do programa Matas Sociais.

O Papel – Você acredita que o processo de consolidação da 
bioeconomia levará a demandas ainda mais exigentes quanto a prá-
ticas sustentáveis?

Nogueira – Sem dúvida. Com a consolidação da bioeconomia, o 
tema sustentabilidade nunca esteve tão em alta. Todos estão cada 
vez mais atentos, preocupados e buscando produtos que não agridam 
ao meio ambiente e que venham de fontes renováveis, certificadas e 
biodegradáveis. Nos sentimos preparados para essa realidade. A sus-
tentabilidade é o alicerce da gestão dos nossos negócios. Mantemos 
um compromisso de longo prazo com os acionistas, clientes, colabo-
radores, fornecedores e com as comunidades no entorno das nossas 
operações e seguiremos nessa criação contínua de valor, que privilegia 
o equilíbrio entre as esferas econômica, social e ambiental.
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O Papel – De que forma a empresa almeja se posicionar nes-
te cenário de médio e  longo prazos e quais estratégias pretende 
adotar para incrementar a  própria sustentabilidade de maneira 
contínua?

Nogueira – A Klabin trata as suas florestas plantadas como 
um recurso natural renovável, com potencial para ser fonte de 
uma nova geração de produtos e subprodutos inovadores e sus-
tentáveis. Desta forma, temos focado os esforços na área de 
Pesquisa e Desenvolvimento nas chamadas biobarreiras, ou seja, 
utilização de matérias-primas renováveis, oriundas da madeira 
para geração de produtos que não necessitem o uso de mate-
riais de origem fóssil.  Outro exemplo desse movimento na bus-
ca do novo posicionamento da indústria de base florestal foi a 
aquisição de parte da startup Melodea, que possui a tecnologia 
de extração de celulose nanocristalina (CNC), produzida 100% 
a partir de fontes renováveis. Nosso objetivo é usar a CNC para 
criar soluções de embalagens de papel ainda mais sustentáveis 
e com barreiras biodegradáveis,  ou seja, papéis e embalagens 
ainda mais resistentes e 100% recicláveis, potencializando as 
oportunidades para novos negócios em produtos de base flores-
tal. Estamos vendo com bons olhos essa mudança e esse cresci-
mento da demanda por produtos sustentáveis. O papel e todos 
os produtos derivados de florestas plantadas são protagonistas 
de um futuro mais eficiente. Focaremos nossos esforços para o 
desenvolvimento de papéis como solução para as embalagens 
do futuro, para transição de uma economia linear para uma eco-
nomia futura baseada em circularidade e insumos 100% renová-
veis e biodegradáveis.

O Papel – Quais são as próximas metas da empresa no âmbito 
da sustentabilidade?

Nogueira – No âmbito da sustentabilidade, a companhia vem 
trabalhando para fortalecer ainda mais o tema junto ao seu públi-
co interno e com a comunidade, clientes e fornecedores. Também 

buscamos alinhar a nossa estratégia corporativa aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas 
(ONU). É um trabalho constante que envolve diversos atores da 
nossa cadeia. Por meio dos ODS, a ONU estabelece metas e obje-
tivos relevantes que deverão ser cumpridos até 2030 e que contri-
buirão para um mundo melhor do ponto de vista social, ambiental 
e econômico. Queremos orientar nossa estratégia para alavancar os 
ODS que estão mais relacionados aos nossos negócios, ajudando 
a dar escala e mais velocidade no alcance dessa agenda global a 
partir da ação nas localidades onde operamos.

 
O Papel – Podemos citar projetos que já estejam em andamen-

to, mas que tenham enfoque de longo prazo?  
Nogueira – A Klabin deu um importante passo ao aderir aos 

ODS da ONU e tomá-los como base em seu planejamento de longo 
prazo. Estamos trabalhando em um plano que auxiliará nas toma-
das de decisão do próximo ciclo de gestão sustentável da Klabin. 
O plano, que  chamamos  Agenda Klabin 2030, nos auxiliará em 
nossa estratégia de crescimento e defi nirá os KODS (Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável  da Klabin),  que tem como objetivo 
mostrar de que forma a companhia irá ser organizar para alavancar 
essa agenda e garantir que suas operações e negócios, de agora 
até 2030, só positivem o alcance desses objetivos imprescindíveis 
para o desenvolvimento da sociedade e garantam a perenidade 
da companhia. Recentemente, inclusive, durante o evento INOVA 
Klabin, convidamos clientes, fornecedores e parceiros a pensarem 
juntos nessa agenda, acreditando no potencial da visão coletiva. 
Os mais de 1000 visitantes eram estimulados a conhecer e discu-
tir os 17 ODS da ONU para avaliar a participação da companhia em 
cada um deles, refl etindo sobre nossa responsabilidade em reforçar 
o impacto positivo ou minimizar  o  impacto negativo  das opera-
ções da Klabin em sua cadeia de valor. É um trabalho minucioso e 
extremamente importante para nos pautarmos e olharmos adiante, 
para onde direcionaremos nossos esforços.        n


