A IP conquistou importantes reconhecimentos
internacionais pela sua atuação.

investindo em pessoas

PERFORMANCE INSPIRADORA

Reconhecimentos

A revista Fortune
nomeou a IP
como uma das
“Empresas Mais
Admiradas do
Mundo® 2018”
pela 15a vez nos
últimos 16 anos.
Revista Institutional
Investor –
“Empresas Mais
Honradas 2018”
no setor de Papel
e Embalagens.

Empresas Mais Éticas do Mundo
2018® nomeadas pelo Instituto
Ethisphere. A IP fez parte da lista
pelo 12o ano consecutivo.

Instituto
INTERNATIONAL
PAPER
Com 11 anos de existência, o
Instituto IP mobiliza, engaja
e gera valor para milhares de
pessoas nas regiões em que
a International Paper atua.

R$

1,4

milhão
investido
em 2018.

+

de

8 MIL

+ 300
de

pessoas beneficiadas
pelos projetos de educação
e responsabilidade social
em 2018.

VOLUNTÁRIOS
da IP envolvidos em
diversas causas.

+ 1.700
de

Cerca de

Comitê de Voluntários

277 MIL

pessoas impactadas em
todo o Brasil desde a
sua criação, em 2008.

pessoas beneficiadas.

Com o suporte do Instituto IP, em 2018,
foi criado o Comitê de Voluntários em
todas as unidades da IP no Brasil, para
que os profissionais possam ajudar em
causas sociais nas regiões onde atuam.
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20 anos de parceria

com o Instituto de
Botânica de São Paulo.

Esse trabalho conjunto orientou técnicas
de restauração das áreas naturais da IP e
também criou parâmetros técnicos para
aprimorar políticas públicas paulistas.

de
espécies nativas
arbóreas

preservadas no Parque
Florestal São Marcelo,
em Mogi Guaçu (SP).

s

Ciclo positivo
Novo posicionamento de Chamex!
Com o propósito de despertar a criatividade das
pessoas nas empresas e nas escolas, a IP adotou
um novo posicionamento para a marca Chamex.
Com isso, as embalagens dos produtos passam a
ter uma nova identidade visual e a marca assume
um novo slogan: “Crie seu papel no mundo”.

Pegada de Carbono
no cultivo do eucalipto
O cultivo de eucalipto da IP captura seis toneladas
de CO2 a cada tonelada de papel produzido, o
que equivale à quantidade de CO2 produzida por
uma cidade de aproximadamente 765 mil
habitantes por ano.

+ 100 + 70

Todos os papéis Chamex são
produzidos em um ciclo que
respeita e preserva a natureza.

90% do volume de água
captado é devolvido em
forma de efluentes tratados.

100

%

da madeira

vem das florestas
plantadas.

%
80
da energia

consumida
é de origem
renovável.
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de

25
mil hectares

MIL

mudas de eucalipto
plantadas por dia.

de conservação da
biodiversidade e de
matas nativas.

Mundo da Reciclagem

Contribui para a
proteção de nascentes,
matas ciliares e da
biodiversidade local

IP e WWF
A IP firmou uma parceria com a organização
WWF-Brasil (Fundo Mundial para a Natureza)
para realizar um projeto de restauração
ecológica na Bacia do Rio Mogi Guaçu.

Até 2022,
a parceria visa atuar
na restauração de
uma área de

100 hectares,

equivalente a

140

campos de futebol

até 2022.

Esse projeto da IP, em parceria com a Ingredion,
conscientiza jovens e suas famílias sobre
como o descarte correto e a reciclagem podem
contribuir para o desenvolvimento sustentável
da região em que vivem.

Implantação da
Coleta Seletiva em

5 escolas

de Mogi Guaçu (SP).

1,4 tonelada
de materiais
recicláveis coletados

EM

6 meses.

