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Adriano Canela, diretor de Planejamento Comercial e Sustentabilidade da Klabin

O Papel – Quais programas e atividades em prol do desenvolvi-

mento social das regiões em que as unidades fabris da Klabin estão 

instaladas se destacaram ao longo de 2016?

Adriano Canela, diretor de Planejamento Comercial e 

Sustentabilidade –  Nas regiões em que está presente, a Klabin 

desenvolve projetos com foco em saúde, cultura, educação, espor-

te, lazer e meio ambiente. Um dos destaques é o Programa Caiubi, 

implantado em 2001 com o objetivo de sensibilizar os educadores 

para a questão ambiental e torná-los multiplicadores desse conhe-

cimento para os alunos e as comunidades em que atuam. Outro 

projeto que vem contribuindo significativamente com o desenvol-

vimento social e educacional é o Crescer Lendo, que incentiva a 
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atento a ações e programas que possam fortalecer e ampliar sua 

atuação de forma sustentável.

O Papel – Sobre o case vencedor, o Projeto Caiubi, quais são os 

diferenciais e avanços ao longo dos 15 anos de sua existência?

Canela – Desde sua criação, em 2001, o Projeto Caiubi vem se apri-

morando na disseminação dos conceitos de consciência ecológica, con-

tribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes no que tange 

à sustentabilidade, ao meio ambiente e à necessidade de preservação. 

Ao longo dos anos, o projeto foi implementado em um número cada 

vez maior de municípios, estendendo-se de Santa Catarina para cida-

des do Paraná (Telêmaco Borba, Ortigueira e Imbaú). A cada edição, 

a Klabin inclui profissionais conceituados, promovendo capacitação 

profissional, além de implementar novidades nos temas das palestras 

aplicadas e nas atividades práticas, levando mais conhecimento para a 

comunidade. Com 15 anos de atividade, o programa já alcançou mais 

de 245 mil alunos, 9 mil professores e 770 escolas dos dois Estados.  n

leitura para crianças de até seis anos e consiste na formação de 

profissionais de ensino e na doação de cantinhos de leitura para 

escolas municipais. Ao todo, a iniciativa, já aplicada em 17 muni-

cípios de sete Estados nos quais a Klabin atua, alcançou mais de 

3.500 crianças e promoveu a doação de cerca de 10 mil livros. Vale 

destacar também o trabalho iniciado em 2015 em Santa Catarina 

de engajamento e desenvolvimento local. A iniciativa se fortaleceu 

neste ano com a implantação de fóruns de diálogo em Otacílio Cos-

ta e Correia Pinto, criando espaços para a participação de lideran-

ças comunitárias, representantes da sociedade civil organizada, de 

outras empresas, do poder público e da própria Klabin. A intenção é 

aproximar ainda mais a companhia dessas comunidades e posicio-

ná-las como mais um ator nas discussões sobre o desenvolvimento 

local desses municípios.

O Papel – Na prática, como a Klabin faz para apurar as demandas 

das regiões em que atua e desenvolver os programas de responsabi-

lidade social?

Canela – A Klabin tem como prioridade manter um diálogo aberto 

com as comunidades vizinhas à sua operação, prática adotada pela 

empresa há muito tempo. Nossas ações são diversas: desde caixas de 

sugestões em locais de fácil acesso para abrir o diálogo com morado-

res até programas de conscientização dos motoristas de caminhões 

que fazem o transporte de madeira da floresta até as fábricas. Esses 

diálogos criam um relacionamento construtivo e permitem que a com-

panhia colabore com o empoderamento local, com foco em projetos 

que atendam às necessidades específicas da região. Nesse sentido, 

vale citar como exemplo os programas Matas Legais e Matas Sociais, 

que conscientizam e apoiam os proprietários de pequenas e médias 

propriedades rurais nos Estados do Paraná e Santa Catarina para o 

uso sustentável de suas terras e conservação do meio ambiente. Além 

disso, desde 2014, com o início das obras do Projeto Puma, hoje Uni-

dade Puma, em Ortigueira (PR), a Klabin executa o Plano de Ação So-

cioambiental, com projetos sociais voltados ao desenvolvimento dos 

municípios da área de influência direta do projeto: Ortigueira, Telêmaco 

Borba e Imbaú (PR). Os investimentos contemplam ações de melhoria 

da infraestrutura e consultorias voltadas para as áreas de educação, 

saúde, lazer e assistência social dos municípios.

 

O Papel – Qual é o planejamento para o próximo ano? Ações especiais 

já têm entrado em pauta, a fim de fortalecer esse aspecto dentro da 

companhia?

Canela – Para o próximo ano, a Klabin dará continuidade aos 

programas em desenvolvimento, uma vez que um dos objetivos 

da empresa é promover o desenvolvimento social nas comunida-

des das regiões onde atua. A companhia sempre mantém um olhar 

Empresa: Klabin

Ano de fundação: 1899

Sede: São Paulo (SP)

Países onde atua: Brasil e Argentina, com escritório 
comercial nos Estados Unidos e distribuidor na Europa.

Maiores conquistas na história da empresa: A 
Unidade Puma, nova fábrica de celulose da Klabin, é a 
conquista mais recente da companhia. O empreendimen-
to representa o maior investimento da história da empre-
sa, com aporte de R$ 8,5 bilhões, incluindo infraestrutura 
e impostos recuperáveis. Localizada em Ortigueira (PR), 
possui capacidade de produção anual de 1,5 milhão de 
toneladas de celulose, sendo 1,1 milhão de fibra curta e 
400 mil de fibra longa, parte convertida em celulose fluff.

Próximas metas: A Klabin é a maior produtora e ex-
portadora de papéis do Brasil, líder na produção de pa-
péis e cartões para embalagens, embalagens de papelão 
ondulado e sacos industriais. A companhia é reconhecida 
pelo mercado por sua solidez, flexibilidade e mix de pro-
dutos. A meta é dar continuidade ao ciclo de expansão 
da empresa, consolidando a nova operação de celulose e 
retomando aportes em pequenos projetos de alto retorno.


