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IRANI: O PURE PLAYER BRASILEIRO NO SETOR DE EMBALAGEM 
LISTADO NO NOVO MERCADO DA B3

Embalagem
de Papelão 
Ondulado

8 décadas
de experiência 50mais 

de
prêmios ambientais em
níveis regional e nacional 2.200mais 

de
colaboradores

R$1bilhão
receita líquida 2020

53% 39% 8%

82%

18%

Mercado Interno

Exportação

ResinaPapel para
Embalagem

Clique e saiba mais:

https://ri.irani.com.br/
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É o portfólio de projetos de expansão da Irani 
para ampliar competitividade, capacidade de 
produção e suficiência energética, selando o 
nosso compromisso com o desenvolvimento 
sustentável.

29%
de aumento na produção de 
celulose com o Gaia I

56%
de aumento na geração
própria de energia renovável 
com o Gaia I

de aumento na produção
de papelão ondulado com o Gaia II

23%

10%
de aumento na geração
média de energia renovável 
com o Gaia IV

33%
de aumento na geração
média de energia renovável 
com o Gaia V

Gaia I

Gaia II

Gaia III

Gaia IV

Gaia V

Clique e saiba 
mais:

R$ 743 mi
em energia renovável e 
economia circular

investimentos de

https://www.irani.com.br/gaia/
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Distribuição de Dividendos
• Política de distribuição de até 50% do lucro líquido 

ajustado em igualdade de condições entre os 
acionistas

Conselho de Administração
• Cinco membros com mandato efetivo eleitos na 

AGE, dos quais 2 são independentes
• Mandato de dois anos com possibilidade de 

reeleição

Diretoria Executiva
• Cinco membros eleitos pelo Conselho de 

Administração
• Não há responsabilidades sobrepostas entre o 

Diretor-presidente e o Presidente do Conselho de 
Administração

• Mandato de dois anos com possibilidade de 
reeleição

Política Financeira
• Dívida líquida / EBITDA “alvo” 2,5x
• Saldo Mínimo de Caixa de R$ 150mm
• Prazo Médio da Dívida: 30 meses
• Operações de derivativos somente com aprovação 

do Conselho
• Alvo de classificação: “brA”

Comitês
• Comitê de Auditoria
• Comitê de Pessoas
• Comitê de Estratégia

Auditado pela KPMG

ALTO PADRÃO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

57,13%

0,93%

41,94%

GRUPO HABITASUL

TESOURARIA

OUTROS

35 mil
acionistas

Presidente

Péricles Pereira Druck

Vice-presidente

Eurito de Freitas Druck

Membro

Paulo Sérgio
Viana Mallmann

Membro

Paulo Iserhard

Conselho de 
Administração

Membro

Roberto Faldini

membros
independentes2

membros
do conselho5

46,7%

0%

17,3%

RANI3 Ibovespa

R$ 19.072R$ 14.096R$ 13.001R$ 9.140R$ 10.862R$ 9.312
R$ 16.262R$ 18.659R$ 12.709

R$ 19.136

jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21abr/21 até dia 20

RANI3 x Ibovespa (desde Re-IPO) 

Volume médio diário negociado RANI3 (R$ mil)
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UMA HISTÓRIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL 
E GOVERNANÇA CORPORATIVA

FSC® (C009947) ISO 9001:2015 ISO 14064:2006 ISO 14001:2015

Certificação internacional que
garante que a matéria-prima
utilizada provém de uma floresta
manejada de forma 
ecologicamente correta, 
socialmente justa e 
economicamente viável.

Sistema de gestão da
qualidade concebido 
para organizações 
melhorarem seu 
desempenho.

Norma internacional que
certifica os inventários de
gases de efeito estufa.

Norma internacional que especifica os requisitos para
a criação de um sistema de gestão para proteção
do meio ambiente.

ISEGA

Os papéis 
Finekraft da 
Irani são 
aprovados 
para contato 
direto com 
alimentos, 
certificados 
pelo ISEGA.

Negócios Florestal e 
Papel ● ● ●

Negócio Embalagem ● ● ● ●

Negócio Resina ● ● ●

Como parte de sua 
estratégia de empresa 
ambientalmente correta, 
a Irani possui diferentes 
iniciativas que 
conquistaram diversas 
certificações ambientais 
para a Companhia.

Certificações 
ambientais

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

20192013 2014 2015 2016 2017 2018

A Irani divulga relatórios de 
sustentabilidade GRI há 14 anos..

Além disso, possui diversos 
procedimentos para garantir as 
iniciativas e comprometimento com a 
sustentabilidade.

2020

Clique e saiba mais:
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http://ri.irani.com.br/uploads/informacao_financeira_ri/f3dfbdb2064cc5ccc8d4c17493cca8312d424db1.pdf


ALINHAMENTO AOS ODS DA ONU

Definimos grupos de estudos 
multidisciplinares para uma 
análise de aderência das nossas 
práticas de gestão aos ODS da 
ONU.

• Reporte periódico dos estudos ao Comitê 
de Sustentabilidade

• A Previsão de conclusão até dezembro de 
2021

Em 2021, nos tornamos 
signatários e apoiadores do 
Movimento ODS/SC.

ODS já estudados
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COMPROMISSOS ESG PARA O CICLO 2021-2030
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MODELO DE NEGÓCIO INTEGRADO

Floresta

Papel kraft para 

embalagem

Embalagem de papelão

ondulado

AparasMadeira

Resinas

• Base florestal própria

• Produção integrada de celulose

• Reciclagem de aparas

• Produção e conversão de papel

A Irani conta com produção integrada de celulose e papel, 
com base florestal própria e autoprodução de energia.

InfraestruturaPreservaçãoProdução

Base Florestal Própria

45%
48%

7%

Santa Catarina 
(SC)

27.947 ha
68%

29%

3%

Rio Grande do 
Sul (RS)

5.899 ha

Fonte de Energia Elétrica

27,4%

5,3%

19,3%
48,0%

Termoelétrica Mercado LivreHídrica (PCH e CGH)Co-geração

52% de geração

própria de energia

até 7x

Celulose

Fibra Longa

Preservação InfraestruturaReflorestamento

No Brasil, a taxa de 
recuperação de 

papelão é de 79,8%.
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92,8% DE TODOS OS MATERIAIS QUE UTILIZAMOS 
SÃO RENOVÁVEIS

Volume de materiais renováveis e não renováveis
em 2020 (tons)

Produtos Ton %

Insumos (Químicos, Tinta, cola, resinas) 48.373,81 5,1%

Aparas 235.906,37 24,8%

Madeira Processo 491.828,14 51,8%

Celulose Branqueada 848,53 0,1%

Papel 173.091,96 18,2%

Total 950.048,81 100,0%

Formalizamos o compromisso com a promoção da 
economia circular na cadeia de valor em nosso 
mapa estratégico para o ciclo 2018-2027. Além do 
nosso negócio promover uma verdadeira 
economia circular, nossas equipes estão em 
constante avaliação dos processos industriais, 
capturando oportunidades de redução de 
consumo de materiais e análise de alterativas 
para inserção dos resíduos gerados em novas 
cadeias produtivas. Assim, também contribuímos 
para a geração de emprego e renda nas 
comunidades no entorno.

16.785

933.264

950.049materiais utilizados

materiais renováveis

materiais
não renováveis 98,2% dos materiais que 

utilizamos são renováveis. E 

destes, 24,8% são aparas

28%

72%
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SOMOS CARBONO NEUTRO POR NATUREZA. E MESMO ASSIM, REDUZIMOS 
AS EMISSÕES INDUSTRIAIS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

Remoções e Emissões de Carbono

Capturamos mais gases de efeito estufa do que emitimos. Além 
de nos guiarmos pelas diretrizes do GHG Protocol e pela Política 
Nacional de Mudanças Climáticas nos escopos 1, 2 e 3, fomos a 
primeira empresa brasileira a certificar um Inventário de Gases 
de Efeito Estufa (GEE) de acordo com a ISO14064:2006.

Mesmo removendo anualmente mais carbono da atmosfera do 
que emitimos, reduzimos as emissões industriais nos últimos 5 
anos.

‘000 tons CO2

(114) (74) (69) (64) (61)

643 618 634 650 588 

529 544 565 586 528

2016 2017 2018 2019 2020

Emissões Remoções

Balanço – Emissões x Remoções
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CRÉDITOS DE CARBONO: SOMOS PIONEIROS NO MERCADO MUNDIAL DE 
CARBONO, COM DOIS PROJETOS REGISTRADOS NA ONU DESDE 2006

Evita a emissão de metano; esse projeto tornou a 
Irani a primeira empresa da América Latina a 
registrar um Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL) para tratamento de efluentes industriais junto 
às Nações Unidas.

Proporciona a redução nas emissões de gases de 
efeito estufa, pois utiliza resíduos florestais como 
fonte de energia. A usina de co-geração tornou a 
Irani, em 2006, a primeira no segmento de papel e 
celulose do Brasil e a segunda no mundo a emitir 
créditos de carbono pelo Protocolo de Kyoto.

Estação de Tratamento de Efluentes Usina de Co-Geração

Projetos 
aprovados 
pelas Nações 
Unidas

Negociações de crédito de 
carbono são movimentos 
voluntários que reforçam 
nosso compromisso nas 
questões climáticas.

Aprovado na ONU 1.569.182 CERs
(2005-2020)

Os créditos de carbono negociados 
somam o montante líquido de R$ 
17.899 mil

Despesa Receita Líquido 

(3.846.895,20) 15.676.561,91 11.829.666,70 

(590.473,91) 5.842.495,70 5.252.021,79 

- 438.987,85 438.987,85 

(4.437.369,11) 22.337.045,46 17.899.676,35 

2006 (756.288,44) 3.057.203,04 2.300.914,60 

2007 (578.842,13) 1.850.517,05 1.271.674,92 

2008 (1.528.371,48) 6.651.397,41 5.123.025,93 

2009 (1.066.957,75) 4.313.306,37 3.246.348,62 

2010 (879.744,78) 3.563.290,04 2.683.545,26 

2011 (749.268,82) 3.234.252,65 2.484.983,83 

2012 1.122.104,29 (711.921,11) 410.183,19 

2020 - 379.000 379.000

Total (4.437.369,11) 22.337.045,46 17.899.676,35 

Clique e 
saiba mais:
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FLORESTAS NATIVAS E BIODIVERSIDADE

Certificação FSC® de manejo florestal e 
cadeia de custódia.

Quase 5 mil mudas nativas doadas no 
entorno em 2020.

Reserva Particular do Patrimônio 
Natural (RPPN) Yara C. Nicoletti com 
285 hectares de vegetação preservada.

3.164,3 hectares de Áreas de Alto Valor 
de Conservação (AAVCs) preservando 
aves, mamíferos e flora ameaçados de 
extinção em SC e no RS.

209 espécies de flora e 359 espécies de 
fauna identificadas e preservadas.

Áreas de vegetação nativa representam 
48% do total do uso do solo na base 
florestal catarinense.

12



Cultura interna dedicada ao
engajamento e reconhecimento pela 
geração de novas ideias

6.073
ideias geradas 
desde 2012

7,2%
de ideias 
implantadas

em retorno 
financeiro de 
ideias

R$ 6,8 mi

150
colaboradores com 
reconhecimento 
financeiro

CULTURA DE INOVAÇÃO: TIMES ENGAJADOS 
NA GERÃO DE IDEIAS E INOVAÇÕES

*Dados de 2020. 13



INOVAÇÃO ABERTA: CONEXÃO COM UNIVERSIDADES, CLIENTES 
E FORNECEDORES

Buscamos entregar excelência 
por meio da inovação

4
Florestal e Resinas

Celulose e Papel

Papelão Ondulado

Ambiental e Energia

16

Estrutura de Pesquisa e Desenvolvimento
interna conectada com universidades, 
startups e fornecedores para o 
desenvolvimento de inovação aberta

plataformas
tecnológicas

Temas principais de 
Pesquisa e 
Desenvolvimento

*Dados de 2020.
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Em 2020, 5 das 87 startups inscritas na 

iniciativa foram selecionadas para desenvolver 
uma Prova de Conceito com a Irani.

Um programa de inovação 
aberta para conexão com 
startups e captação de 
soluções inovadoras para os 
desafios de negócio da 
empresa.

IRANI LABS: NOSSA CONEXÃO COM STARTUPS
Gestão de Resíduos

Coleta e Gestão de Aparas

Novos Modelos de Negócio, Produtos e Serviços

Tecnologias Florestais

Aterra: Plataforma web e-aterra marketplace e 
gerenciamento integrado de processos de gestão e 
destinação de resíduos, negociações de compra, 
venda, transporte e tratamento final dos resíduos.

TrashIn: Sistema on-line de rastreamento 
inteligência artificial beneficiamento machine
learning.

3D Lopes: Impressão 3D de peças de reposição de
manutenção nos negócios papel e embalagem.

AgroData/Katam: Tecnologia de mensuração
dendométrica para planejamento e manejo das
florestas, através do uso de câmeras e algoritmos
computacionais.
Canopy: Monitoramento de florestas plantadas
em larga escala e sensoriamento remoto 3D de
inventário florestal.
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GESTÃO DE PESSOAS DE ALTA PERFORMANCE

Ser uma das melhores 
empresas para trabalhar no 
Brasil é parte da nossa visão 
e isso só é possível quando 
nossos colaboradores nos 
reconhecem assim. 

Acompanha todo o ciclo 
profissional dos nossos 
colaboradores incluindo os 
processos de atração, 
engajamento e 
acompanhamento de sua 
trajetória na Irani.

Busca fortalecer o 
engajamento dos 
colaboradores com ações 
que visam proporcionar um 
ambiente de trabalho 
estimulante e motivador.

Reúne ações com foco em 
capacitação de pessoas, 
oferecendo oportunidades de 
ensino-aprendizagem 
contemporâneas, vivas e 
dinâmicas para 
desenvolvermos equipes de 
alta performance. 

Integra nosso sistema de 
saúde e segurança ocupacional 
e visa garantir que as 
condições
de trabalho sejam adequadas
e seguras para colaboradores
e prestadores de serviços.

Estimula o desenvolvimento 
pessoal e profissional a partir 
de uma série de ações 
estruturadas para avaliação 
dos colaboradores com base 
no desenvolvimento de 
competências e alcance de 
resultados.

GPTW
somos

um excelente lugar 
para trabalhar, de 
acordo com a 
metodologia Great
Place To Work.

Top Ser 
Humano
2016, 2017 e 2019 
pela ABRH/RS

R$ 1,5
mais de

investidos em
educação e capacitação
anualmente

milhão
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EM 2020, LANÇAMOS O PROGRAMA TRANSFORMA, ORGANIZANDO NOSSAS 
PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL EM 5 FRENTES:

Doações pontuais 
que transformam 

o hoje.

Incentivo à cidadania 
para transformar o 

amanhã.

Iniciativas que 
transformam a 
cadeia de valor.

Relações que 
transformam 

realidades.

Educação que 
transforma a relação 

com o meio ambiente.

7 organizações 
apoiadas para o 

desenvolvimento de 
ações de geração de 

renda durante a 
pandemia da COVID-19

R$ 150 mil investidos 
em projetos sociais 

para as comunidades 
no entorno

201 mil toneladas 
de resíduos 

deixaram de ser 
dispostas em aterro 

Ações realizadas há 
mais de 15 anos e um 

novo programa 
estruturado para ser 

disseminado em 
escolas no entorno

7 grupos de 
voluntariado 

instituídos, um para 
cada unidade de 

negócio e 17 ações 
realizadas

*Dados de 2020.
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EM MARÇO DE 2021, LANÇAMOS UMA INICATIVA DE RECONHECIMENTO DE 
BOAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE PARA NOSSOS FORNECEDORES

Clique e 
saiba mais:
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AINDA HÁ DESAFIOS PELA FRENTE…

Diversidade

Aumentar nº de mulheres 
no quadro funcional 

Aumentar nº de mulheres 
em cargos de lideranças

Resíduos

Zerar o envio de 
resíduos não-perigosos 
para aterro

Segurança 
Ocupacional

Zerar o nº de 
acidentes de trabalho 
com afastamento

Água

Redução do consumo 
específico de água por 
tonelada produzida

Energia

Autossuficiência 
em energia 
renovável

Emissões

Aumentar o saldo 
entre emissões e 
remoções de GEE
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MERCADO DE CAPITAIS – NOSSAS PRÁTICAS LIGADAS À ESG PERMITIRAM A 
EMISSÃO DE DUAS DEBÊNTURES VERDES

CELU13 – Emissão Pública em 2019

6 anos
de prazo total 

R$ 505mm
Captados para a liquidação de dívidas 
ligada a aquisição de empresa 
recicladora e para a compra de insumos 
para reciclagem de papel.

Títulos Verdes
verificados por:

Rating brA+
RANI14 – Emissão Privada em 2021

8 anos
de prazo total 

R$ 60mm
Captados para gastos relacionados às 
operações gerais da empresa ligados a 
determinadas categorias ICMA e 
benefícios ambientais.
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MEDIDAS PARA COMBATE À COVID-19

• Comitê de crise instituído 

• Adequações na infraestrutura das unidades, alinhadas aos protocolos de 

segurança

• Afastamento de colaboradores em grupos de risco com licença remunerada

• Trabalho em home office abrangendo 350 colaboradores com pacotes de 

incentivo como ajuda de custo para custeio de internet e incremento do vale 

alimentação

• Acompanhamento diário dos casos suspeitos/confirmados/em recuperação

R$800mil
para comunidades no 
entorno e organizações 
parceiras reforçarem 
inciativas de combate 
ao Covid-19

Doação de

O que doamos?
Recursos financeiros, 
Respiradores, 
Máscaras, Álcool gel, Aventais, 
Luvas descartáveis, entre outros 
itens
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www.irani.com.br

ESG
Desenvolvimento 
Sustentável é o nosso DNA

22

http://www.irani.com.br/
https://www.linkedin.com/company/irani_oficial/
https://www.facebook.com/irani.br
https://www.instagram.com/irani_oficial/

