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Especial para O Papel

IRANI INICIA MIGRAÇÃO PARA NOVO 
MERCADO E SOMA CAPTAÇÃ0 DE 

R$ 405 MILHÕES EM FOLLOW-ON A 
INVESTIMENTOS DE PLANO DE EXPANSÃO 

"Em Minas Gerais, a fábrica nova de papelão ondulado 
deve seguir sua curva natural de crescimento por 
alguns anos, entrando gradualmente no mercado”, 
adianta o diretor-presidente da Irani sobre uma das 
frentes do projeto de expansão da empresa
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Em julho último, a Irani 
Papel e Embalagem con-
cretizou uma oferta pú-
blica de ações ordinárias 
(follow-on), com captação 

de R$ 405 milhões, e deu início ao pro-
cesso de migração para o Novo Merca-
do da B3, despontando como a primei-
ra empresa do segmento a ingressar no 
mais alto nível de governança corpora-
tiva da bolsa brasileira. 

A Irani já iniciou os trabalhos que 
incluirão a conversão das ações prefe-
renciais em ações ordinárias e a imple-
mentação de políticas, códigos e regi-
mentos internos exigidos pela B3 – um 
processo que, ao todo, levará até seis 
meses para ser concluído.

A operação irá possibilitar o andamen-
to de um plano de expansão com inves-
timento total estimado em R$ 1,2 bilhão, 
que compreende projetos diversos, vol-
tados a melhorias e ampliação de capaci-
dade de suas unidades fabris. “A operação 
que acabamos de realizar nos impulsiona 
para uma nova etapa muito significativa 
da história da nossa companhia. Estamos 
muito orgulhosos de tudo que construí-
mos até aqui e prontos para esse novo 
ciclo de prosperidade”, comenta Sérgio 
Ribas, diretor-presidente da Irani. 

Na entrevista a seguir, Ribas detalha 
como surgiu a iniciativa de migrar para 
o Novo Mercado, revela quais estraté-
gias sustentam o planejamento e faz 
uma análise sobre o potencial do papel 
e do papelão em seus diferentes nichos 
de atuação. 

O Papel – Como a Irani tomou a de-
cisão de migrar para o Novo Mercado 
e como esse processo se desenrolou?

Sérgio Ribas, diretor-presidente da 
Irani Papel e Embalagem  – A Irani já 
vem, há algum tempo, buscando o mer-

cado acionário para financiar o seu cres-
cimento. Apesar de a empresa estar lis-
tada na bolsa desde 1977, a participação 
de acionistas minoritários ainda era pe-
quena (cerca de 10%) e apresentava um 
nível de negociação muito baixo. Já ví-
nhamos estruturando a empresa para fa-
zer uma oferta pública e encontramos no 
cenário atual o momento adequado para 
essa ação. Vale destacar que a empresa 
evoluiu muito na questão de governança 
nos últimos anos. Hoje, temos um con-
selho totalmente profissionalizado, com 
membros independentes. A adesão ao 
Novo Mercado pressupõe uma série de 
práticas de gestão no nível mais elevado 
de governança e exige uma transparên-
cia e interlocução com o mercado cada 
vez maior, dada a maior quantidade de 
acionistas minoritários que a empresa 
passa a ter. A Irani se preparou, tanto 
do ponto de vista de gestão, quanto de 
estruturação financeira, com a venda de 
alguns ativos no ano passado, e chegou 
a este momento ideal para o processo de 
crescimento, a partir de financiamento 
por meio do mercado acionário. O mo-
mento atual também está sendo adequa-
do por conta da mudança estrutural da 
taxa básica de juros – que se apresenta 
em um patamar de 2,25% atualmente e 
faz com que os investimentos do setor 
produtivo sejam bastante atraentes em 
termos de retorno. Com essa taxa básica 
de juros, os fundos e aplicações do te-
souro direto dificilmente superam a in-
flação e oferecem um ganho real. Como 
resultado, a busca por ativos de risco na 
bolsa está aumentando de forma expres-
siva no Brasil. Aproveitando esse movi-
mento de migração da renda fixa para 
renda variável e também o momento de 
retomada da bolsa, após os primeiros 
meses impactantes da pandemia, esta-
mos explorando a oportunidade para 

financiar nosso projeto por meio do 
mercado acionário.

O Papel – Estrategicamente, o que 
esse passo representa para a empresa?

Ribas – A Irani teve um processo de 
crescimento bastante rápido e se tornou 
uma empresa relevante no setor de em-
balagem, principalmente nos últimos 25 
anos, quando o controle foi assumido 
pelo Grupo Habitasul, tradicional gru-
po empresarial da região sul do País. 
Em função desse crescimento rápido, 
a empresa detém hoje uma plataforma 
industrial grande, com cinco unidades 
fabris: duas em Vargem Bonita-SC, uma 
em Santa Luzia-MG, uma em Indaiatu-
ba-SP e uma em Balneário Pinhal-RS, 
além de florestas em Santa Catarina e 
no Rio Grande do Sul, e escritórios em 
Porto Alegre-RS e Joaçaba-SC. São cin-
co máquinas de papel, responsáveis pela 
produção média de 300 mil toneladas de 
papel por ano, duas plantas de papelão 
ondulado e uma de resinas, que produ-
zem cerca de 140 mil caixas e chapas de 
papelão ondulado e 14 mil toneladas de 
breu e terebintina, respectivamente. Essa 
estratégia de financiar o novo ciclo de 
investimentos da Irani por meio do mer-
cado acionário, portanto, tem foco na 
modernização de toda a plataforma atual 
da empresa. O objetivo é dar andamen-
to a projetos internos voltados a ganhos 
de competitividade, redução de custos 
e aumento de capacidade, que estavam 
maduros para serem feitos.

O Papel – De onde virá o aporte 
adicional, que levará ao investimento 
total de R$ 1,2 bilhão?

Ribas – O aporte adicional virá da 
própria geração de caixa da empresa, 
que é uma geração robusta e acontece 
de forma ordinária. Queremos alavan-
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car os projetos naturalmente, com re-
cursos que representem a melhor estru-
tura de capital e o melhor retorno para 
os nossos acionistas. 

O Papel – O que contempla o proje-
to de modernização das unidades fa-
bris e qual é o status do mesmo?

Ribas – O projeto de modernização 
consiste na expansão da área de recupe-
ração de químicos e utilidades na unida-
de de fabricação de papel em Santa Ca-
tarina e na ampliação da capacidade de 
produção de embalagens de papelão on-
dulado também em  Santa Catarina, além 
da expansão da fábrica de papel de Minas 
Gerais e instalação de uma nova unidade 
produtora de embalagem neste mesmo 
site. Os incrementos ainda contemplam 
a ampliação da geração de energia na fá-
brica de Campina da Alegria, em Santa 
Catarina, e tornarão a Irani autossusten-
tável em energia renovável. Para con-
cretizar todo o projeto, teremos blocos 
de investimentos distintos. Alguns deles 
têm início imediato, como a expansão 
da unidade de embalagem de Santa Ca-
tarina, que tem um tempo de maturação 
e implementação de cerca de um ano e 
meio. O projeto de ampliação da área de 
recuperação de químicos das unidades 
de papel, por sua vez, também já teve a 
fase de engenharia básica iniciada e deve 
ser concluído até 2023. Na sequência, da-
remos enfoque aos projetos menores em 
Santa Catarina  e à ampliação da unidade 
de Minas Gerais.

O Papel – Concretizados todos os 
projetos, qual será a nova capacidade 
produtiva da empresa?

Ribas – Teremos alteração de capaci-
dade nos nossos vários negócios: amplia-
remos a produção de celulose em cerca 
de 20%, a produção de papel entre 10% 
e 15% e a produção de papelão ondulado 

agregado maior e ampliam o potencial 
de exportação. Já a expansão da unidade 
de embalagem de Santa Catarina sus-
tenta-se na nossa própria base de clien-
tes. Estamos localizados em uma região 
de um cluster de empresas frigoríficas e 
laticínios com bastante expressividade, 
principalmente no mercado externo, que 
vêm demandando mais embalagem. Em 
Minas Gerais, a fábrica nova de papelão 
ondulado deve seguir sua curva natural 
de crescimento por alguns anos, entran-
do gradualmente no mercado. Queremos 
evitar uma entrada agressiva demais para 
que o volume adicional não traga impac-
tos ao setor como um todo.

O Papel – A pandemia de corona-
vírus trouxe e segue trazendo refle-
xos a diversos segmentos. Quais são 
os principais deles ao setor de em-
balagem e de que forma eles podem 
impactar neste planejamento futuro 
da Irani?

Ribas – A pandemia evidentemente 
causou impactos em alguns segmentos 
em que atuamos, principalmente dentro 
do mercado de papel, a exemplo dos pa-
péis destinados a sacolas de shoppings e 
papéis para panificação, segmentos im-
portantes no nosso negócio. Contudo, de 
forma geral, o fato de estarmos inseridos 
em uma cadeia de produtos essenciais, 
tanto alimentício como higiene e limpeza, 
acabou contribuindo com os nossos últi-
mos resultados, que vêm sendo bastante 
satisfatórios mesmo durante os meses de 
pandemia. Os volumes do setor alimen-
tício, por exemplo, aumentaram expres-
sivamente num primeiro momento, por 
conta da corrida aos supermercados no 
começo da pandemia. Juntamente com 
o aquecimento do segmento de higiene e 
limpeza – esses dois segmentos represen-
tam cerca de 80% do nosso volume –, tal  
crescimento acabou compensando os 

em cerca de 50% na unidade de Santa Ca-
tarina. A nova planta em Minas Gerais, 
em sua maturidade, poderá chegar a uma 
produção anual de 84 mil toneladas.

O Papel – Dando enfoque às estra-
tégias comerciais a partir dessa mo-
dernização e consequente expansão, 
quais são os planos da companhia?

Ribas – Com a ampliação da capa-
cidade produtiva de celulose, vamos ter 
uma disponibilidade maior para produ-
zir papel à base de fibra virgem, o que 
ajuda na expansão de negócios neste 
nicho (papel para sacaria em geral), não 
só acompanhando o crescimento dos 
nossos clientes como entrando em no-
vos mercados, lembrando que os produ-
tos à base de fibra virgem têm um valor 
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resultados de segmentos que tiveram 
desempenho abalado durante os meses 
iniciais da pandemia. Em junho, porém, 
já notamos uma retomada dos segmentos 
que estavam estagnados, enquanto aque-
les que apresentaram forte alta vêm apre-
sentando certa manutenção de consumo. 
A perspectiva para o segundo semestre, 
portanto, é muito positiva. Não prospec-
tamos um crescimento forte em relação 
ao segundo semestre do ano passado, já 
que tivemos um segundo semestre muito 
bom em 2019, mas a tendência é regis-
trarmos números muito parecidos aos 
do ano passado, o que consideramos um 
bom resultado. A exportação também 
tem sido uma frente estratégica relevan-
te nos últimos meses, por conta do novo 
patamar do dólar. Como a Irani não tem 
endividamento em moeda estrangeira 
(cerca de 95% da dívida são em moeda 
nacional), o cenário atual vem apresen-
tando um impacto positivo muito forte 
na geração de caixa, ao mesmo tempo 
em que apresenta um baixo impacto no 
endividamento. É importante frisar que 
o atual ciclo de investimentos da Irani 
tem um foco grande na modernização 
da sua plataforma tecnológica, possibili-
tando ganhos de competitividade e redu-
ção de custos, em primeiro plano, e um 
consequente aumento de capacidade, em 
segundo. O cenário atual, portanto, não 
interfere nestas estratégias.

O Papel – Pensando mais a mé-
dio e longo prazos, qual é a sua vi-
são a respeito do potencial do papel 
frente a outros materiais usados em 
embalagens?

Ribas – Vejo algumas tendências que 
são muito favoráveis ao papel para emba-
lagem, a começar pelo potencial de reci-
clagem, que já é um aspecto bastante for-
te e pode ser melhor explorado. A própria 
Empapel, entidade que está sendo criada 
em substituição à ABPO, tem como mis-

são essa disseminação do papel como 
solução para embalagens mais competi-
tivas frente a outros materiais, principal-
mente o plástico. Essa substituição vem 
ocorrendo ao longo dos últimos anos e 
ganhou fôlego especial nestes últimos 
meses, com a pandemia de coronavírus.  
O papel tem o apelo da sustentabilidade, 
por ser um produto biodegradável, de 
fontes renováveis, feito a partir de base 
florestal plantada. Outra tendência positi-
va que vem se fortalecendo com a expan-
são do e-commerce – segmento que vem 
crescendo de forma expressiva e deve fe-
char o ano com crescimento de três dígi-
tos – é o alcance da embalagem de papel 
e papelão ondulado. O papel e o papelão 
não passam somente pelo varejista como 
chegam ao consumidor final. Isso signifi-
ca que temos um elo a mais nessa cadeia, 
o que faz com que o mercado como um 
todo cresça. Somadas, todas essas ten-
dências apontam para uma perspectiva 
de crescimento forte nos próximos anos. 
É um setor de excelentes oportunidades, 
tanto pelas ondas de crescimento apre-
sentadas pelo consumo, quanto pelas 
possibilidades de melhorias internas, a 
partir de incrementos tecnológicos como 
os que estamos realizando. 

O Papel – A Irani também investe 
em Pesquisa e Desenvolvimento para 
explorar todas as oportunidades que as 
tendências relacionadas ao segmento 
de embalagem vêm apresentando?

Ribas – Sim. E acredito que isso se dá 
de diferentes formas. Fazer reciclagem 
com máquinas de ponta, com mais tec-
nologia aportada, é algo super-relevante 
para o mercado de papel brasileiro. Há 
uma avenida de oportunidades de ino-
vação que advém desse processo de mo-
dernização do parque fabril brasileiro, 
que ficou carente de investimentos rele-
vantes das pequenas e médias empresas 

nos últimos anos. A Irani posiciona-se 
como uma empresa que almeja ser uma 
plataforma de reciclagem de papel mui-
to competente, como inclusive já vem 
sendo com a máquina de papel número 
5, instalada na unidade de Santa Cata-
rina. Além disso, dentro da Irani, temos 
práticas de gestão que situam a inovação 
na cultura da empresa, para que possa-
mos inovar tanto na questão tecnológica, 
quanto na questão de processos e de pro-
dutos para o mercado. Esse movimento é 
um processo contínuo que encabeçamos 
há muitos anos. Fomos reconhecidos 
como empresa mais inovadora no Pro-
grama Gaúcho de Qualidade e Produti-
vidade (PGQP) do Rio Grande do Sul, 
em 2018. Também ficamos entre as em-
presas mais inovadoras da região Sul pela 
revista Amanhã, em 2019. São apenas 
exemplos que demonstram o quanto esse 
tema nos ocupa no dia a dia operacional. 
Trabalhamos em parceria com univer-
sidades nacionais e centros de pesquisa 
estrangeiros, no desenvolvimento de 
pesquisas com objetivos diversos, desde 
a fabricação de um papel com menos 
custo, a partir de um melhor uso de fi-
bra, até melhorias de processo e criação 
de produtos. Há alguns anos, desenvol-
vemos um papel específico para sacolas, 
feito a partir de um mix de fibras virgens 
e fibras recicladas, que dá sustentação e 
brilho às sacolas. É um produto com 
certificação FSC, que foi muito bem 
aceito pelo mercado por todas as van-
tagens competitivas que reúne. Esse 
processo interno em busca de inovação 
amadureceu muito nos últimos anos. 
Hoje, temos uma área estruturada para 
orquestrá-lo dentro da empresa. Temos 
plataformas tecnológicas que tratam de 
temas específicos, como papel e celu-
lose, embalagem de papelão ondulado, 
florestal, energia e bioeconomia, a fim 
de avançar em todas essas frentes.    n


