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Em março, quando a Organização Mundial de Saúde admitiu que o mundo estava diante da pandemia da
Covid-19, já havíamos entendido que 2020 seria um ano incomum. Seria um ano que exigiria de nós muitas
doses extras de disciplina e resiliência para cumprirmos o nosso plano de negócios, sem descuidar da
segurança, da saúde e do bem-estar de todos. E foi o que fizemos.
Àquela altura, o que ainda não sabíamos é que essa determinação, abraçada sem distinção por toda a
Companhia – e a despeito dos enormes impactos causados pela Covid-19 na economia e na sociedade
mundial – iria conduzir-nos aos melhores resultados da nossa história em todos os campos do chamado
perfil ASG. Isso significa que, além dos expressivos resultados econômicos, resultantes de ações rápidas,
mas sempre cuidadosas, para operar integralmente durante a pandemia, alcançamos desempenho
excepcional em três eixos da sustentabilidade: o ambiental, o social e a governança.
Em 2020, como produtores de embalagens para indústrias de artigos considerados essenciais em meio
à pandemia – como alimentos, bebidas, higiene, limpeza e produtos farmacêuticos –, experimentamos
crescimento em todas as linhas de negócios. A receita líquida da Companhia alcançou R$ 11,9 bilhões – um
recorde histórico – com aumento de 16% em relação a 2019. Mais uma vez, mantivemos o crescimento anual
do nosso Ebitda, que atingiu R$ 4,7 bilhões, resultado 27% superior ao obtido em 2019, excluídos os efeitos
não recorrentes.
Outro marco foi a conclusão da compra dos negócios de papéis para embalagens e de embalagens de
papelão da International Paper, no Brasil, por R$ 330 milhões. A aquisição representou um movimento
importante na nossa estratégia de crescimento e consolidação da liderança nesse mercado. Com as
unidades da IP, chegamos ao Centro-Oeste e passamos a ter fábricas em todas as regiões do país.
Ainda como parte do nosso plano de crescimento, daremos início à produção da primeira máquina do
Projeto Puma II no próximo mês de julho. O Projeto contempla a construção de duas máquinas de papéis
para embalagens: incluindo a inédita produção do já patenteado e premiado Eukaliner, um kraftliner feito
exclusivamente de fibra de eucalipto, que traz expressivas vantagens competitivas, e uma máquina de
papel-cartão, cuja entrada em operação está prevista para o segundo trimestre de 2023.
Na linha das conquistas há tempo desejadas, ingressamos no Índice Dow Jones de Sustentabilidade
2020/2021, na categoria Mercados Emergentes, e também passamos a ser a única empresa brasileira do
setor de papel e celulose a fazer parte do Dow Jones Sustainability World Index, uma conquista que nos
encheu de orgulho.
Também no plano internacional, o reconhecimento de nossa atuação significativa na área de meio
ambiente, com destaque para a seriedade com que tratamos as mudanças climáticas, rendeu-nos o convite
para integrar o seleto Business Leaders Group, que tem discutido a agenda a ser levada para a COP26,
Conferência do Clima marcada para novembro de 2021. Ainda sobre esse tema, tivemos a satisfação de ver
aprovadas, pela Science Based Targets Initiative (SBTi), as nossas metas de redução de emissões de gases de
efeito estufa (escopo 1 e 2) em 25% por tonelada produzida até 2025 e em 49% até 2035, tomando o ano de
2019 como base.
O ano de 2020 também foi de avanços no nosso compromisso com os princípios do Pacto Global e com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Para assegurar e catalisar nossa contribuição,
lançamos os Objetivos Klabin para o Desenvolvimento Sustentável ou KODS, com metas de curto, médio
e longo prazo. Impulsionados pelos ODS, eles organizam os marcos ambientais, sociais e de governança,
prioritários e aderentes ao plano estratégico de crescimento e à visão de longo prazo da Klabin.
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Uma dessas metas diz respeito ao aumento de lideranças femininas (coordenadoras, gerentes e diretoras)
na Klabin. Embora tenhamos atingido o percentual de quase 14% – compatível como nosso setor de atuação
e levemente superior à sua média –, ainda estamos distantes da nossa ambição, que é atingir 30% de
mulheres na liderança até 2030. Dessa forma, persistimos no esforço de ampliar essa base nos próximos
anos.
No campo social, como não poderia deixar de ser nesse ambiente marcado pela pandemia, assumimos,
mais do que nunca, o nosso papel de empresa cidadã, reforçando a importância de cuidar das pessoas e
o compromisso com as nossas comunidades. Internamente, nós nos mobilizamos para a implantação de
protocolos de saúde em todas as frentes de trabalho e em comitês especiais para a tomada de decisões com
segurança e respaldo técnico.
Junto às comunidades, entre março de 2020 e abril de 2021, somamos mais de R$ 26 milhões em doações
para atenuar os impactos da Covid-19 no Brasil. Os recursos foram destinados ao socorro de mais de 30
comunidades, de 10 Estados, onde a Klabin está presente, mostrando, como diz o mote da nossa campanha,
que Cada Atitude Conta.
As ações impactaram três frentes: saúde, incluindo a abertura de um hospital de campanha em Telêmaco
Borba, assistência social, com a distribuição de milhares de kits de alimentação e produtos de higiene,
campanhas e suporte técnico aos governos municipais e apoio de crédito a fornecedores, entre outras
ações, e geração de renda para profissionais de setores vulneráveis, como catadores de materiais recicláveis.
Nesse cenário, um dos destaques foi a inovação desenvolvida em nossos laboratórios, que nos permitiu
produzir álcool em gel com celulose microfibrilada (MFC). Essa substância, extraída da madeira, substituiu
o carbômero, insumo de origem fóssil que não é fabricado no Brasil. Foram quatro toneladas de álcool em
gel produzidas e acondicionadas em embalagens exclusivas, feitas com papel kraft da Klabin e entregues a
profissionais de saúde.
O ano foi ainda de reconhecimento da Klabin em várias frentes: empresa mais sustentável de Papel e
Celulose, segundo a Época Negócios 360, melhor do Agronegócio e de Papel e Celulose, no ranking Melhores
e Maiores 2020, da Revista Exame, e empresa do ano em Comunicação, título concedido pela Associação
Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje). Além disso, a nossa equipe de Relações com Investidores
foi reconhecida como a melhor da América Latina no setor de Papel e Celulose, de acordo com o ranking da
revista Institutional Investor.
Também foi o ano do lançamento do Klabin Invest, plataforma de comunicação com conteúdos inéditos,
direcionados aos investidores e às pessoas interessadas no universo Klabin. Adotamos ferramentas mais
atrativas e adequadas para atender à expansão da nossa base de investidores pessoas físicas.
Na área da governança corporativa, obtivemos um avanço com a extinção do pagamento de royalties, na
votação em Assembleia Geral Extraordinária. Outros marcos ficaram por conta da aprovação de três comitês
de assessoramento ao Conselho de Administração e das políticas de Endividamento e de Dividendos, que
demonstra ainda mais transparência por parte da Companhia em relação aos seus públicos de interesse.
Com tantos avanços e resultados que superaram todas as nossas expectativas, seria um ano a celebrar, não
fosse o fato de termos registrado, com profundo pesar, um óbito entre nossos colaboradores indiretos, em
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acidente de percurso. Mais do que à reflexão, a ocorrência nos levou a uma profunda revisão de nosso Plano
de Gestão de Contratadas com o intuito de padronizar processos e melhores práticas.
Nossa meta é reduzir a zero o número de vidas mudadas em decorrência de acidentes ocupacionais
considerados gravíssimos e permanentes em nossas operações – e isso se estende a nossas contratadas.
Também não posso deixar de registrar as duras consequências da pandemia que tanto nos tirou. Do nosso
cotidiano, tirou a “normalidade” a que estávamos acostumados; dos nossos corações e lares, ela nos tirou
vidas.
Agradeço ao Conselho de Administração e aos Controladores, aos colaboradores, aos investidores, a nossos
clientes, aos fornecedores e aos demais parceiros, que, mesmo nesse ano atípico, nos ajudaram a construir
um futuro renovável – um futuro que, de imediato, se concentra no desejo de que a vacinação em massa
contra a Covid-19 se concretize para muito breve. Só assim a sociedade e a economia brasileiras poderão
retomar seu curso, no caminho do crescimento e da confiança em dias melhores.
Cristiano Teixeira
Diretor-geral
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Klabin
Nossa aspiração +
nossos mais de 120
anos de história
9

Como trabalhamos na Klabin

122 anos de
história

Somos a maior
produtora e
exportadora

Única do país

23 fábricas no Brasil e 1 na
Argentina.

Futuro renovável

Maior recicladora

Pioneirismo

Primeira

oferecemos ao mercado
soluções em embalagens
seguras, leves,
biodegradáveis e flexíveis,
eficientes e recicláveis,
provenientes de fontes
renováveis.

de papel do Brasil, com 314
mil toneladas de aparas
utilizadas na reciclagem de
fibras por ano.

somos a primeira empresa
do setor de celulose e
papel no Hemisfério Sul a
obter a certificação FSC®
- (FSC-C022516) – Forest
Stewardship Council®

empresa no Brasil e a
primeira do setor de papel
e celulose das Américas
a se comprometer com
metas de base científica
para a redução de emissões
(Science Based Target
initiative - SBTi)

4 unidades de negócios Florestal, Celulose, Papéis e
Embalagens - e mais de 25
mil colaboradores, diretos
e indiretos.

24 fábricas

a oferecer ao mercado
celuloses de fibra curta
de papéis para embalagens e (eucalipto), fibra longa
de embalagens de papel do (pínus) e fluff.
Brasil e líderes na produção
de cartões, embalagens de
papelão ondulado e sacos
industriais.
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FLORESTAL

CELULOSE

Nossas fábricas são abastecidas somente com
madeira de florestas cultivadas. O plantio de
florestas em mosaico contribui para a preservação
da biodiversidade e para a proteção dos recursos
hídricos. A área florestal total de mais de 580 mil
hectares de florestas nativas conservadas, tem
contribuição direta na captação e fixação de carbono
da atmosfera.

Somos a única empresa brasileira a produzir
e fornecer três tipos de celulose: fibra curta
(eucalipto), fibra longa (pínus) e fluff. Produzimos a
celulose de mercado em uma das mais modernas e
sustentáveis fábricas do mundo, a Unidade Puma,
em Ortigueira (PR), que tem capacidade de produção
de 1,6 milhão de toneladas de celulose por ano.

PAPÉIS

EMBALAGENS

Nossa capacidade anual de produção de papéis,
atualmente de 2,1 milhões de toneladas, será
incrementada em 910 mil toneladas com a
inauguração do Projeto Puma II. Somos também a
maior produtora brasileira de papéis reciclados.

Somos líderes desse segmento no Brasil: nossas
embalagens de papelão ondulado se destacam nos
setores de higiene, limpeza, alimentação e químicos
e são ótimas opções para o transporte de itens
adquiridos por e-commerce. Os sacos industriais
são direcionados principalmente aos segmentos
de construção civil, químicos, agronegócio e
alimentação.
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24 fábricas

10 estados

2,1 milhões

(23 no Brasil e 1 na
Argentina), presença em
todas as regiões brasileiras
e sede administrativa na
cidade de São Paulo.

brasileiros abrigam
instalações da Klabin, que
também tem um escritório
nos Estados Unidos e
um escritório na Áustria,
além de representantes
e agentes comerciais em
vários países.

de toneladas de
capacidade anual de
produção de papel.

1,6 milhão
de toneladas anuais de
capacidade de produção
de celulose de mercado.
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Mais de 580 mil

82 km

100*

hectares de área florestal
total, sendo 271 mil hectares
de florestas plantadas de
pínus e eucalipto e 250 mil
hectares de florestas nativas
conservadas.

de raio médio entre as
florestas próprias e as
fábricas de celulose e papel.

árvores por minuto são
plantadas pela Klabin.
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Relato
16

Apresentação

A 22ª edição do Relatório
de Sustentabilidade da
Klabin apresenta o relato
de um ano atípico, que nos
mobilizou para adequações
em processos, práticas e
formas de trabalho diante
da pandemia da Covid-19.
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Ao mesmo tempo em que
trouxe vários desafios nos
campos humano, sanitário,
econômico e social, o primeiro
ano de enfrentamento à
pandemia gerou uma série
de aprendizados para a
Klabin e fortaleceu o nosso
modelo de gestão.

Covid-19
18

Enfrentamento à pandemia
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Para contribuir com a renda de 50 pessoas que vivem da coleta de materiais recicláveis no Paraná e que
foram impactados com a paralisação de diversas atividades, destinamos 294 toneladas de refugo de papel
para a Associação de Catadores de Materiais Reciclados (PR), participante do Programa de Resíduos
Sólidos. A Klabin também doou à associação itens como máscaras, luvas e óculos de proteção, além de
cestas básicas e produtos de higiene.
Em outra iniciativa, realizamos aporte na Campanha Renda Mínima aos Catadores, voltada para auxiliar
na renda de 115 catadores e catadoras da organização Pimp My Carroça por três meses (entre abril e julho
de 2020). Além do apoio direto à Campanha, participamos da Corrente do Bem, em parceria com a Tetra
Pak, para a divulgação do projeto de renda mínima no aplicativo Ribon. Mil máscaras reutilizáveis também
foram entregues para catadores parceiros da Pimp em Pernambuco e em São Paulo.
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Mais de R$ 26 milhões destinados
para ações de enfrentamento da
pandemia.

R$ 1 milhão ao Projeto Salvando
Vidas, do BNDES.

+ de 1 milhão de equipamentos
hospitalares de proteção
individual.

+ de 300 mil embalagens de
papelão ondulado para transporte
de alimentos, produtos de higiene
e hospitalares.

3,4 milhões de medicamentos para
intubação, em parceria com outras
empresas.

17 mil cestas básicas com alimentos
e itens de higiene.

6,5 mil ventiladores pulmonares
por meio de consórcio organizado
pelo Governo Federal.

+ de 30 municípios contemplados.
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Em 2020, demos um importante
passo em nossa jornada
de sustentabilidade com o
lançamento da Agenda Klabin
2030, denominada KODS
- Objetivos Klabin para o
Desenvolvimento Sustentável.

KODS
agenda 2030
25

Agenda para um futuro renovável
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Temas
materiais
27

Nossas prioridades ASG

Temas materiais
são aqueles que
refletem os impactos
econômicos, ambientais
e sociais significativos
da organização ou
que influenciam
substancialmente as
avaliações e decisões
de seus stakeholders.
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Governança
corporativa
Conheça as iniciativas,
projetos e atividades
que contribuíram com o
fortalecimento da nossa
governança em 2020.
29

Como estamos estruturados
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Independência

Divulgação

Dentre os membros eleitos para o Conselho de
Administração, no mínimo 20% são conselheiros
independentes, conforme regulamento para as
empresas que integram o Nível 2 de governança da
B3.

Os resultados da Companhia são divulgados
ao mercado trimestralmente e a publicação de
demonstrações financeiras auditadas ocorre
anualmente.

Diretoria

Comunicação

Os membros da Diretoria são avaliados anualmente
com base em metas e indicadores de desempenho,
cujos resultados têm reflexos diretos na remuneração
variável dos diretores.

A Assembleia Geral é a instância máxima de decisão
da Klabin como uma Companhia de capital aberto
e ações listadas na B3. Já a área de Relações com
Investidores é o principal canal de comunicação com
os acionistas e potenciais acionistas
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+ de 10 mil
visualizações no primeiro
vídeo no Youtube.

Mais de 13
milhões
de pessoas impactadas com
a iniciativa nas redes sociais.

Primeira
comunicação
em formato
de podcast
da Companhia, na
plataforma Spotify, e
também no Youtube.
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Tecnologia
e inovação

42

Pesquisa, desenvolvimento
e inovação para um futuro
renovável

Entre outros fatores, a evolução da
nossa competitividade está ligada
aos investimentos constantes
em Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação, aplicados à melhoria da
performance de nossas florestas,
aos processos produtivos, ao
desenvolvimento de produtos
e à gestão de seus impactos.
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Materiais genéticos
Obtivemos registro/proteção no
Mapa (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento) de seis
novos clones de eucalipto (três para
Santa Catarina e três para o Paraná)
e ampliamos a utilização em nosso
programa de plantio de mudas de
pínus propagadas vegetativamente
(famílias superiores), que garantirão
maior produtividade florestal.

Segurança da
informação
Desenvolvemos um sistema
informatizado de gestão de
pesquisa e segurança da informação
da base de pesquisa florestal (veja
mais neste capítulo sobre segurança
da informação).
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Tecnologia
Promovemos avaliação da
qualidade da madeira de mais
de 1.100 árvores de Eucalyptus
spp., com aplicação da tecnologia
de infravermelho próximo, para
predição rápida das características
químicas e físicas e da polpação da
madeira.

Monitoramento

Biotecnologia florestal

Em 2020, instalamos 32 estações
para monitoramento climático e
previsões meteorológicas da nossa
área de atuação no Paraná.

Registramos importantes avanços
nessa área, com o desenvolvimento
e a implementação de técnicas
específicas aplicadas no apoio
às estratégias de melhoramento
genético de pínus e eucalipto.
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Mais de 1.200

Mais de 45

19

startups integram nosso
banco de dados de inovação
aberta.

soluções diferentes de
startups foram estudadas
em 2020.

provas de conceito foram
conduzidas no período.
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Jornada
Cloud

Expansão do
wi-fi

Links de
dados

foi consolidada, permitindo
armazenamento de dados
em nuvem, ampliando a
capacidade e a rapidez de
processamento.

nas fábricas em Monte
Alegre, Ortigueira e Otacílio,
e ampliação da cobertura
de sinal para transmissão de
dados nas áreas florestais.

foram atualizados e
otimizados, permitindo
maior capacidade de tráfego
de informações pelas
fábricas e pelos escritórios.
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55%

1.993

dos colaboradores diretos
receberam treinamento
sobre linguagem digital em
2020.

pessoas participaram
do Workshop LGPD e
Segurança Cibernética no
período.
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Mesmo desafiados pelos
efeitos mundiais da
pandemia, tivemos um ano de
resultados relevantes e que
comprovaram, mais uma vez,
a importância da flexibilidade
operacional da Klabin.

Economia
sustentável
51

Desempenho econômico

R$ 11,949
bilhões
de receita líquida, um
recorde histórico.

16%

R$ 4,7 bilhões

de aumento em relação a
2019.

foi o crescimento anual do
Ebitda ajustado.

27%
superior ao obtido em 2019,
excluídos os efeitos não
recorrentes.
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Investimento

Inovação

Pioneirismo

R$ 5,316 bilhões foram
desembolsados até o final de 2020,
dos quais R$ 4,045 bilhões só em
2020.

O Puma II, em Ortigueira (PR),
terá duas etapas de expansão até
2023, com a construção de duas
inovadoras máquinas de papel.

O projeto fará da Klabin a primeira
empresa do mundo a produzir
o papel Eukaliner, fabricado
exclusivamente com fibra de
eucalipto.

Estado da arte

Sustentabilidade

Qualidade

Concebido com a mais alta
tecnologia e com instalações
modernas, o Puma II tende a ser a
planta industrial mais sustentável da
Klabin.

Já patenteado pela Klabin, o
Eukaliner gasta menos energia para
ser produzido, possui performance
superior e demanda menor área
plantada para produzir a mesma
quantidade de kraftliner, quando
comparado a papéis comuns de
diferentes regiões do mundo.

O Eukaliner possui propriedades
e estrutura diferenciadas,
possibilitando a redução de
gramatura em mais de 10%, o que
garante às embalagens resistência e
leveza.
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R$ 5,174
bilhões

R$ 340
milhões

R$ 450
milhões

investidos em nossas
operações e em projetos de
expansão.

, desse total, foram
destinados às operações
florestais.

foram destinados à
continuidade operacional
das fábricas.

R$ 339
milhões

R$ 280
milhões

R$ 4 bilhões

foram investidos em
projetos especiais, de alto e
rápido retorno.

é a parcela incluída nesse
valor para a aquisição dos
negócios da International
Paper no Brasil.
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foram investidos no Projeto
Puma II.

O programa
de apoio

A Pesquisa de
Aceitação

à Gestão Pública foi
expandido e agora
contempla 15 municípios
onde temos operação.

das comunidades atingiu
índices de 81,8% em Santa
Catarina e 83,8% no Paraná.
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100%
das doações feitas pela
Klabin em 2020 foram
realizadas sob as diretrizes
do novo fluxo de doações e
patrocínios.
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53,17

ODS

foi o IPS médio das cidades
do território em 2019.

Isso significa que,
em média, se está na
metade do caminho
para atingir os Objetivos
de Desenvolvimento
Sustentável medidos pelo
índice.
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Superior à
média
Segundo o estudo, estão
acima da média Telêmaco
Borba, Sapopema e Tibagi.
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A certificação FSC®

Mantemos o Programa de
Certificação Florestal de Pequenos e
Médios Produtores

A certificação FSC®, conquistada em 1998, atesta
as melhores práticas de manejo florestal e exige
processos sólidos de rastreamento da matéria-prima,
a fim de garantir, entre outras questões, que não
haja violações de legislação ambiental e de direitos
humanos na cadeia de fornecimento

no Paraná e em Santa Catarina, contribuindo para
agregar valor à madeira comercializada por esses
parceiros, pela adoção de melhores práticas de manejo
florestal.

Em 2020, 444

Mantemos ainda o Programa de
Madeira Controlada

produtores rurais receberam a certificação FSC®,
totalizando109 mil hectares certificados pelo
programa no Paraná e 23 mil em Santa Catarina

com avaliações documentais e auditorias de campo
dos fornecedores de madeira, segundo a norma de
Madeira Controlada FSC®
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Condições gerais de
fornecimento
Divulgação das exigências
aplicáveis a todos os
fornecedores

Politica de
responsabilidade
social e ambiental
para a contratação de
fornecedores

Manual anticorrupção
norteia o combate à
corrupção
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Código de conduta
abrange os padrões
de relacionamento
e comportamento
esperados nos processos
de negociação
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Marcas
tradicionais
que querem ampliar e
acelerar sua presença no
canal de vendas digital.

MKTtplaces

Klabin ForYou

segmento em que a Klabin
já atua como fornecedora de
embalagens para grandes
players do mercado.

marketplace de soluções
em papel voltado aos
clientes de pequeno e
médio porte.

73

74

100%

248 mil

das nossas florestas próprias
são

hectares de florestas nativas
destinadas à conservação.

verificadas
nas normas FSC®.
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91,6%

180

Os recintos

da área do parque é
formada de florestas
naturais.

exemplares de 50 espécies
animais estão no parque.

reproduzem o habitat dos
animais, garantindo melhor
qualidade de vida para cada
indivíduo.

76

77

Nossa atuação está voltada
para um futuro renovável.
Por isso, há anos trilhamos o
caminho da sustentabilidade,
com objetivos claros e
significativos para o planeta.

Futuro
renovável
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Gestão dos temas ambientais
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Business Ambition for 1,5 oC

Science Based Target (Metas
Baseadas na Ciência)

Campanha da Organização das Nações Unidas (ONU)
que envolve mais de 500 empresas em todo o mundo,
no esforço para restringir o aumento da temperatura
no planeta a no máximo 1,5 oC. No Brasil, somos um
dos 11 participantes da iniciativa.

iniciativa que estabelece metodologias para ajudar
as empresas a desenhar uma meta de redução de
emissão em consonância com a ciência do clima e o
desenvolvimento econômico sustentável.

TCFD

Somos signatários

Sigla em inglês para Força-Tarefa sobre Divulgações
Financeiras Relacionadas ao Clima, iniciativa que
fornece recomendações para permitir aos mercados
abordar o impacto financeiro das mudanças
climáticas, ampliando a transparência sobre os
riscos relacionados ao clima e as oportunidades de
promover tomadas de decisão financeiras mais bem
informadas.

do CDP, do GHG Protocol e de diferentes iniciativas
internacionais. No programa CDP Florestas, somos
reconhecidos como empresa líder. Em 2020,
recebemos a pontuação A.
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Em um ano tão desafiador como
foi 2020, a cultura da Klabin,
com uma atuação voltada para
engajar pessoas, apresentar
resultados e construir o futuro
foi fundamental para o alcance
dos feitos da Companhia.

Prosperidade
para as pessoas
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Colaboração em evidência

81%

Colaboração

foi o índice de percepção
da evolução da cultura
na direção desejada da
meritocracia em pesquisa
realizada com gerentes, ante
66% em 2019.

foi o direcionador de cultura
que mais evoluiu no período,
na percepção dos gerentes.
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152

2.336

instrutores internos
capacitados para ensinar e
conduzir treinamentos.

temas mapeados para
treinamentos, que
ocorreram em até 100 dias.

participações em
treinamentos para
alinhamento de práticas de
processos e gestão.

Mais de
6.000
horas de capacitação
envolveram 271 turmas.
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Inovação

Acessos

O Portal ENK foi revitalizado
em 2020, com a criação de um
aplicativo mais moderno, rápido,
responsivo e com novas funções:
indicações, realidade aumentada,
aula ao vivo, compartilhamento e
downloads.

Mais de 7.000 colaboradores foram
treinados e cerca de 80 mil cursos e
vídeos foram concluídos no Portal
ENK em 2020.

Portal ENK

Social Learning

Ambiente de aprendizado online, com interatividade, que
disponibiliza cursos, vídeos,
artigos, seminários, posts e
enquetes de especialistas e
instituições renomadas, disponível
a todos os colaboradores.

Espaço colaborativo do Portal
ENK no qual são compartilhados
depoimentos de colaboradores
sobre temas diversos. São mais de
14 mil usuários, abrangendo todas
as unidades.
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Escola de Negócios
Klabin (ENK)
É organizada em trilhas de
conhecimento, ou seja, de acordo
com cada estágio da carreira do
profissional, com treinamentos
específicos para aspectos técnicos,
de gestão, desenvolvimento de
competências e comportamentos.
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Área
Corporativa

Comitê de
Diversidade

Grupos de
Afinidade

responsável pela construção
de programas corporativos
e alinhamento da estratégia
em toda a Companhia.

conta com representantes
de todas as unidades,
sendo responsável pelo
desenvolvimento e pelo
apoio em ações locais.

K entre Nós (mulheres),
blacK (negro), Kolors
(LGBTQIA+), MultiKlabin
(intergerações) e Memoh
Klabin (homens), os dois
últimos criados em 2020.

Comissão de
Gente
formada pela liderança
sênior, com reuniões
trimestrais, é responsável
por recomendações e
validações de programas.
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Instalação

Gestão/Método

Pessoas

Garantir a segurança
e a confiabilidade de
equipamentos. Melhoria e
manutenção do ambiente
de trabalho ofertado aos
nossos profissionais.

Melhorar continuamente
a forma como tratamos a
segurança em nossa rotina.
Manter o olhar crítico para
nossos procedimentos de
prevenção e mitigação de
acidentes por meio da criação
e da revisão de políticas,
diretrizes e requisitos.

Valorizar as boas práticas
e incentivar nossos
colaboradores a cuidarem
uns dos outros. Capacitá-los
no que diz respeito a normas
e procedimentos, além de
aproximar as lideranças da
rotina.
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Saúde Física
Criamos os Comitês de
Ergonomia em todas as
unidades, com treinamento
destinado aos integrantes.

Saúde
Emocional
Implantamos a plataforma
que oferece atendimento
psicológico on-line a
colaboradores e seus
dependentes.
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Saúde Social
Continuamos a oferecer
gratuitamente consultoria
de educação financeira
aos colaboradores com
especialista em finanças.

Glossário
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CDP: Organização internacional, sem fins lucrativos, que analisa e reconhece os esforços de empresas no
mundo para gerir os impactos ambientais de suas atividades.
CERFLOR: Programa Brasileiro de Certificação Florestal. A certificação de manejo florestal CERFLOR
atesta que o empreendimento conduz o manejo florestal em conformidade com requisitos ambientais,
sociais e econômicos. Normas foram elaboradas no âmbito da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e a aplicação do Certificado é gerida pelo Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro).
Ciclo PDCA: Plan, Do, Check and Act (em português: Planejar, Fazer, Checar e Agir). É um método de
gestão utilizado para o controle e melhoria contínua de processos e para a solução de problemas nas
empresas. Esse método é utilizado, normalmente, para solucionar problemas que não são facilmente
visualizados.
Combustíveis fósseis: recursos não renováveis utilizados para a produção de energia por meio de sua
queima. São formados por decomposição de material orgânico ao longo de milhares ou milhões de anos.
O petróleo, o carvão mineral e o gás natural são exemplos de combustíveis fósseis, que, em razão da
emissão de gases de efeito estufa, respondem por grande parcela dos impactos no meio ambiente.
COP26: a Conferência das Partes ou COP está dentro de um tratado internacional estabelecido pela
Convenção-Quadro das Nações Unidas (ONU) sobre a Mudança do Clima (CQNUMC). É a autoridade
máxima para a tomada de decisões em relação aos esforços para controlar a emissão dos gases do efeito
estufa. A COP26 será a 26ª Conferência e será realizada de 1º a 12 de novembro de 2021, em Glasgow, na
Escócia.
Corpo hídrico: denominação genérica para qualquer manancial hídrico; curso de água, trecho de rio,
reservatório artificial ou natural, lago, lagoa ou aquífero subterrâneo.
DBO5: Demanda Bioquímica de Oxigênio. Teste padrão, realizado a uma temperatura constante e durante
um período de incubação de cinco dias. É medida pela diferença do Oxigênio Dissolvido (OD) antes e
depois do período de incubação.
DQO: Demanda Química de Oxigênio. Parâmetro indispensável aos estudos de esgotos sanitários e
efluentes industriais. Ele avalia a quantidade de oxigênio dissolvido (OD) consumido em meio ácido que
leva à degradação de matéria orgânica.
Ebitda: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization é um indicador financeiro que
representa a geração de caixa operacional da empresa, desconsiderando os impactos financeiros e dos
impostos. Corresponde ao lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social, das despesas
de depreciação e amortização e do resultado financeiro.
Ecofisiologia: é o ramo da fisiologia comparativa que estuda a diversidade fisiológica em relação ao
ambiente e seu impacto na ecologia dos organismos.
FSC: na sigla em inglês de Forest Stewardship Council, é uma organização independente, não
governamental, sem fins lucrativos, criada para promover o manejo florestal responsável em todo
o mundo. Por meio de seu sistema de certificação, o selo FSC reconhece a produção responsável de
produtos florestais, permitindo que aos consumidores e às empresas que tomem decisões conscientes de
compra, beneficiando as pessoas e o ambiente, bem como agregando valor aos negócios.
GDPR: General Data Protection Regulation, ou, em português, Regulamentação Geral de Proteção de
Dados, conjunto de regras que aumenta a privacidade dos usuários da internet.
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GEE: Gases de Efeito Estufa são aqueles que absorvem parte dos raios do sol e os redistribuem em forma
de radiação na atmosfera, aquecendo o planeta, em um fenômeno chamado efeito estufa. Dióxido de
Carbono (CO2); Metano (CH4); hidrofluorcarbonos (HFCs) e perfluorcarbonos (PFCs), usados em aerossóis
e refrigeradores, são exemplos.
GRI Standards: normas desenvolvidas pela organização internacional e sem fins lucrativos GRI (Global
Reporting Initiative) para orientar empresas, governos e outras organizações a entender e comunicar o
impacto de seus negócios em relação a tópicos críticos de sustentabilidade, como mudanças climáticas,
direitos humanos e medidas anticorrupção. Na versão Essencial, são divulgadas as informações
necessárias para entender a natureza da organização, seus temas materiais e impactos. Na versão
Abrangente, a empresa deve divulgar mais extensamente seus impactos e todos os itens de divulgação
específicos, para cada tema material coberto pelas Normas.
Hearts and Minds: é uma metodologia que representa os níveis da maturidade de segurança ocupacional
de uma empresa.
Hotspot: área com pelo menos 1.500 espécies endêmicas (que só existem naquela região) e que já perdeu
mais de ¾ de sua vegetação original.
IEC 62443: é o padrão mundial para segurança dos sistemas de controle industriais no domínio das
tecnologias operacionais. O padrão foi criado pela Sociedade Internacional de Automação (ISA).
IFC: sigla em inglês de International Finance Corporation. Em português, Corporação Financeira
Internacional. Instituição de desenvolvimento global focada no setor privado nos países em
desenvolvimento. É membro do Grupo do Banco Mundial.
Índice Foex: índice de preços para os principais tipos de celulose, papéis e aparas negociados na Europa,
para os tipos de celulose e papel-jornal negociados nos Estados Unidos e para os tipos de celulose
comercializados na China. A Foex Indexes Ltd é uma companhia privada da Finlândia.
Indústria 4.0: termo usado para se referir a uma quarta onda da revolução industrial, em que as
tecnologias digitais e a internet das coisas são aplicadas à manufatura. Nesse cenário, por exemplo, todas
as máquinas estão interconectadas digitalmente dentro de um único sistema, permitindo monitorar os
processos em tempo real e tomar decisões mais adequadas.
IPCC: sigla em inglês de Intergovernmental Panel on Climate Change. Em português, Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Criado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (ONU Meio Ambiente) e pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), ele tem como objetivo
não só fornecer aos formuladores de políticas avaliações científicas regulares sobre as mudanças
climáticas, suas implicações e possíveis riscos futuros, como também propor opções de adaptação das
políticas e de mitigação de danos.
IPS: Índice de Progresso Social. Metodologia que mede itens da qualidade de vida do território, de forma
independente do desenvolvimento econômico.
ISE: o Índice de Sustentabilidade Empresarial é uma ferramenta para análise comparativa da performance
das empresas listadas na Bolsa de Valores (B3) sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada
em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. Também amplia
o entendimento sobre empresas e grupos comprometidos com a sustentabilidade, diferenciando-os em
termos de qualidade, de nível de compromisso com o desenvolvimento sustentável, de equidade, de
transparência e prestação de contas, de natureza do produto, bem como de desempenho empresarial nas
dimensões econômico-financeira, social, ambiental e de mudanças climáticas.
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ISO 14001: norma que especifica os requisitos de um Sistema de Gestão Ambiental e permite a uma
organização desenvolver estrutura para a proteção do meio ambiente e rápida resposta às mudanças
das condições ambientais. Leva em conta aspectos ambientais influenciados pela organização e outros
passíveis de serem controlados por ela.
ISO 50001:2018: norma que especifica os requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar
um sistema de gestão da energia (SGE). O resultado pretendido é permitir que uma organização siga uma
abordagem sistemática para alcançar a melhoria contínua do desempenho energético e do SGE.
IUCN: International Union for Conservation of Nature (ou União Internacional para a Conservação da
Natureza, em português) é uma organização civil dedicada à conservação da natureza, que criou a Lista
Vermelha de Espécies Ameaçadas, o maior catálogo sobre o estado de conservação de espécies de
plantas, animais, fungos e protozoários de todo o planeta.
Key Risk Indicators (KRIs): os Indicadores Chave de Risco, na tradução, são indicadores sobre os
principais riscos aos quais uma empresa está exposta. Ou ainda, são as métricas que as empresas usam
para verificar qual é o potencial de exposição a determinado risco.
KODS: objetivos de curto, médio e longo prazo definidos pela Klabin que acompanharão a sua estratégia
de crescimento, em consonância com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da ONU.
LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Em linhas gerais, dispõe sobre as atividades
que envolvem utilização de dados pessoais por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado,
com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade.
Lignina: polímero orgânico complexo que une as fibras celulósicas, aumentando a rigidez da parede
celular vegetal. Constitui, juntamente com a celulose, a maior parte da madeira das árvores e arbustos.
MFC: sigla para Celulose Microfibrilada, uma matéria-prima natural e renovável, uniforme e altamente
cristalina obtida pelo processo de fibrilação mecânica e/ou quimo-mecânica da celulose, que gera a
desintegração da parede celular da madeira e modifica as suas propriedades estruturais e de superfície,
bem como a sua dimensão. Utilizada em papéis, tintas, cosméticos e tecidos.
ODS: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Elencados pela Organização das Nações Unidas (ONU),
os objetivos são um chamado universal para ações contra a pobreza, em favor da proteção do planeta e
pela garantia de que todas as pessoas tenham paz e prosperidade. Os 17 objetivos oferecem a todos os
países orientações claras e metas para adotar em consonância com suas prioridades e com os desafios
ambientais de todo o globo. Seu pleno alcance requer a parceria de governos e do setor privado com a
sociedade civil e os cidadãos comuns para garantirmos que deixaremos às futuras gerações um planeta
melhor. Saiba mais aqui.
Pacto Global: iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) para engajar empresas e organizações
na adoção de 10 princípios universais nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Medidas
Anticorrupção, a fim de que desenvolvam ações de enfrentamento dos desafios da sociedade.
Packaging School: Escola de Embalagens. Instituição de ensino pós-secundária americana que visa a
promover uma ponte entre a academia e a indústria por meio de parceria com empresas, especialistas e
associações.
Race to zero: campanha global que reúne líderes de países, cidades, empresas, investidores e sociedade
civil comprometidos a zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050.
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Roadmap: metodologia visual e descritiva que aponta como será um produto ou um projeto específico
em cada período de seu desenvolvimento.
RPPN: Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma categoria de unidade de conservação (UC) de
domínio privado, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. A criação dessa UC não afeta a
titularidade do imóvel. Além de contribuírem para a ampliação das áreas protegidas no país, as Reservas
auxiliam na proteção da biodiversidade dos biomas brasileiros.
SBT: sigla em inglês de Science Based Target. Em português, Metas Baseadas na Ciência. A iniciativa
estabelece metodologias para ajudar as empresas a desenhar uma meta de redução de emissão
em consonância com a ciência do clima e com o desenvolvimento econômico sustentável. É uma
colaboração entre o CDP, o Pacto Global das Nações Unidas, o World Resources Institute (WRI) e o Fundo
Mundial para a Natureza (WWF).
Spott Timber & Pulp: organização internacional inglesa que avalia as melhores práticas ambientais,
sociais e de governança corporativa das companhias do setor de madeira e celulose.
Stakeholders: qualquer indivíduo ou organização que, de alguma forma, impacta e é impactado pelas
ações de uma determinada empresa. Para a Klabin, seus stakeholders são colaboradores, clientes,
fornecedores, órgãos reguladores, certificadores, órgãos públicos, instituições de ensino, imprensa,
sindicatos, entidades civis, organizações sociais e comunidades do entorno de suas operações.
Tall oil: subproduto da produção de celulose, obtido da separação do sabão de tall oil do licor negro
queimado. Serve para gerar vapor e eletricidade.
Taxonômica: é o processo que descreve a diversidade dos seres vivos.
TCFD: Task Force on Climate-Related Financial Disclosures ou Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras
Relacionadas ao Clima, em português. É uma força-tarefa que reúne uma série de organizações com
o objetivo de desenvolver um padrão comum para que empresas possam medir e divulgar os riscos
financeiros relacionados ao clima.
Temas materiais: tópicos que refletem os impactos econômicos, ambientais ou sociais mais significativos
da organização, ou que influenciam substancialmente as avaliações ou decisões dos stakeholders.
Turnover: taxa de rotatividade de colaboradores em uma organização durante um período de tempo.
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