Público de Interesse por Capital

A

Fibria acredita que as empresas têm papel importante na construção
das soluções transformacionais para uma sociedade mais justa e
sustentável. E uma das maneiras de encontrar essas soluções é dialogar
com os públicos de interesse e com eles buscar parcerias. Por esse motivo,
conhecer a natureza das suas relações facilita o entendimento de como
a Fibria impacta e é impactada por esses mesmos públicos, contribuindo
para um diálogo mais aprofundado e consistente.

A divisão dos públicos de interesse por capitais segue o conceito dos próprios
capitais. No financeiro, por exemplo, temos os públicos que investem ou recebem
dividendos. Já no intelectual, estão aqueles que formam parceria para geração de
conhecimento e inteligência a respeito do negócio ou do setor de celulose.
Os públicos que impactam o negócio são aqueles que de alguma maneira
demandam ou geram impacto na companhia. Os impactos, por sua vez, são
afetados positiva ou negativamente pelo processo de geração de valor.

Recursos e resultados foram divididos nas seis categorias de capitais com o
objetivo de mostrar, na prática, como cada um deles interfere no processo de
geração de valor da companhia. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU (ODS) estão mapeados nos resultados de acordo com o tema em questão.
Para definir os recursos que são disponibilizados pela Fibria e os resultados
do seu processo de geração de valor, foram considerados os temas
apontados como relevantes pelos seus públicos de interesse no processo de
materialidade realizado em 2016.

Critérios para a definição dos
recursos e resultados dos capitais

Natural
Todos os recursos ambientais renováveis e não renováveis.
Social e de Relacionamento
As instituições e os relacionamentos dentro e entre
comunidades, grupos de partes interessadas e outras redes.
Humano
As competências, habilidades e experiência dos profissionais.

* de acordo com o IIRC

Impactados
Ao lado, você encontra uma breve definição para cada um dos capitais.
Os capitais são classificados* em financeiro, manufaturado, intelectual,
humano, social e de relacionamento e natural. E podem aumentar, diminuir
ou transformar o seu valor de acordo com as atividades de uma companhia.
O investidor, por exemplo, aplica seu capital financeiro em uma empresa e
recebe maior retorno quando há geração de lucro. Já a qualidade do capital
humano aumenta quando os empregados recebem treinamento.
termo capital é utilizado, em economia, para definir qualquer ativo
capaz de gerar rendimentos ou valor ao longo do tempo. O conceito
de capital, neste contexto, inclui não apenas o dinheiro mas, também,
fatores intangíveis, como conhecimento, treinamentos, competências, parcerias.
Esse conjunto de fatores recebe o nome de capital, pois quando aplicado no
processo produtivo de uma empresa, se reflete em geração de riqueza.

O

Os capitais

Intelectual
Têm como base o conhecimento, entre eles: propriedade
intelectual, tais como patentes, direitos autorais, software,
direitos e licenças.
Manufaturado
Objetos físicos manufaturados disponíveis para uma organização
para uso na produção de bens ou na prestação de serviços,
incluindo prédios, equipamentos e infraestrutura.
Financeiro
Recursos que estão disponíveis e podem ser utilizados na
produção de bens ou na prestação de serviços. É obtido
por meio de financiamentos, tais como dívidas, ações ou
subvenções, ou gerado por meio de investimentos.
Para saber mais sobre o
desempenho da Fibria
em 2017 acesse o nosso
relatório online:

Relatório

2017
Infográfico
Modelo de Geração de Valor

A

Fibria1 tem capacidade de produzir 7,25 milhões de
toneladas de celulose por ano. Como ela faz isso? A partir de
florestas plantadas de eucalipto, com práticas sustentáveis
em harmonia com florestas nativas. A empresa tem o compromisso
com o aprimoramento contínuo dos processos e da relação com as
pessoas e reconhece seu papel na sociedade, apoiada na parceria com
seus públicos de interesse. Essa parceria está fortemente ancorada no
diálogo aberto e na construção conjunta.

www.fibria.com.br
relatório: www.fibria.com.br/r2017
relação com investidores: fibria.infoinvest.com.br
facebook: fb.com/fibriabrasil/
linkedin: linkedin.com/company/fibria
twitter: @fibria_brasil
youtube: youtube.com/fibriacelulose

Este infográfico2 traduz a nossa relação com esses públicos e
a forma como impactamos e somos impactados não apenas
por eles, mas também por outros fatores, como os recursos
financeiros e naturais. Assim, demonstramos como se dá a nossa
interação com o ambiente em que estamos inseridos e qual o
processo de geração de valor para os mais variados públicos com
os quais nos relacionamos.
1

 ara saber mais sobre o acordo entre os acionistas da Fibria e da Suzano, firmado em março de
P
2018, acesse o Relatório 2017 (www.fibria.com.br/r2017)
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 infográfico foi estruturado utilizando como inspiração as diretrizes do International Integrated
O
Reporting Council (IIRC, na sigla em inglês), conselho global formado por agentes reguladores,
investidores, empresas, profissionais do setor contábil e ONGs.

Públicos que geram impacto
• Acionistas controladores
• Analistas de mercado/ rating
• Clientes

• Credores
• Investidores
• Mercado de capitais

FINANCEIRO

• Entidades de classe/ associações
• Família dos empregados
• Fomentados
• Fornecedores
• Governos Munic./Est./Fed.
• Investidores/ acionistas
• Imprensa
• Mercado de capitais
• ONGs em geral
• Sindicatos
• Sociedade civil

Impactados

Públicos que geram impacto
• Comunidades vizinhas e
tradicionais
• Empregados e terceiros
• Fomentados

• Academia
• Analistas de mercado/ rating
• Agências reguladoras
• Certificadoras
• Cliente do cliente
• Clientes
• Comunidades vizinhas e
tradicionais
• Concorrentes
• Credores
• Empregados e terceiros

• Fornecedores
• Sindicatos
• Sociedade civil

MANUFATURADO

• Cliente
• Cliente do cliente
• Comunidades vizinhas e
tradicionais
• Concorrentes

Públicos que geram impacto

Impactados

• Academia
• Clientes
• Empregados e terceiros

• Academia
• Cliente do cliente
• Clientes

• Fornecedores
• Governo
• Startups

• Consumidor final
• Empregados e terceiros
• Família dos empregados
• Fornecedores

• Consumidor final
• Empregados e terceiros
• Startups

INTELECTUAL

Públicos que geram impacto

Impactados

• Empregados e terceiros

• Empregados e terceiros

• Fornecedores

• Fornecedores

HUMANO
Públicos que geram impacto
• Agências reguladoras
• Analistas de mercado/ rating
• Certificadoras
• Cliente do cliente
• Clientes
• Comunidades vizinhas e
tradicionais
• Concorrentes
• Credores
• Entidades de classe/
associações
• Família dos empregados

• Fornecedores
• Governos Munic./Est./Fed.
• Imprensa
• Investidores/ acionistas
• Líderes comunitários
• Mercado de capitais
• Movimentos em geral
• ONGs em geral
• ONGs parceiras
• Sindicatos
• Sociedade civil

Impactados

SOCIAL E DE
RELACIONAMENTO

• F amília dos empregados
• Fornecedores
• Governos Munic./Est./Fed.
• Imprensa
• Investidores/ acionistas
• Mercado de capitais
• ONGs parceiras
• Sindicatos
• Sociedade civil

Impactados

Públicos que geram impacto
• Agências reguladoras
• Certificadoras

• Agências reguladoras
• Analistas de mercado/ rating
• Certificadoras
• Cliente do cliente
• Clientes
• Concorrentes
• Credores
• Empregados e terceiros
• Entidades de classe/ associações

• Academia
•Comunidades vizinhas
e tradicionais

• Governos Munic./Est./Fed.
• ONGs em geral

NATURAL

• Empregados e terceiros
• Família dos empregados
• Sociedade civil

Recursos e resultados foram divididos nas seis categorias de capitais com o
objetivo de mostrar, na prática, como cada um deles interfere no processo de
geração de valor da companhia. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU (ODS) estão mapeados nos resultados de acordo com o tema em questão.
Para definir os recursos que são disponibilizados pela Fibria e os resultados
do seu processo de geração de valor, foram considerados os temas
apontados como relevantes pelos seus públicos de interesse no processo de
materialidade realizado em 2016.

Critérios para a definição dos
recursos e resultados dos capitais

Natural
Todos os recursos ambientais renováveis e não renováveis.
Social e de Relacionamento
As instituições e os relacionamentos dentro e entre
comunidades, grupos de partes interessadas e outras redes.

Público de Interesse por Capital

A

Fibria acredita que as empresas têm papel importante na construção
das soluções transformacionais para uma sociedade mais justa e
sustentável. E uma das maneiras de encontrar essas soluções é dialogar
com os públicos de interesse e com eles buscar parcerias. Por esse motivo,
conhecer a natureza das suas relações facilita o entendimento de como
a Fibria impacta e é impactada por esses mesmos públicos, contribuindo
para um diálogo mais aprofundado e consistente.

A divisão dos públicos de interesse por capitais segue o conceito dos próprios
capitais. No financeiro, por exemplo, temos os públicos que investem ou recebem
dividendos. Já no intelectual, estão aqueles que formam parceria para geração de
conhecimento e inteligência a respeito do negócio ou do setor de celulose.
Os públicos que impactam o negócio são aqueles que de alguma maneira
demandam ou geram impacto na companhia. Os impactos, por sua vez, são
afetados positiva ou negativamente pelo processo de geração de valor.

Humano
As competências, habilidades e experiência dos profissionais.
* de acordo com o IIRC

Impactados
Ao lado, você encontra uma breve definição para cada um dos capitais.
Os capitais são classificados* em financeiro, manufaturado, intelectual,
humano, social e de relacionamento e natural. E podem aumentar, diminuir
ou transformar o seu valor de acordo com as atividades de uma companhia.
O investidor, por exemplo, aplica seu capital financeiro em uma empresa e
recebe maior retorno quando há geração de lucro. Já a qualidade do capital
humano aumenta quando os empregados recebem treinamento.
termo capital é utilizado, em economia, para definir qualquer ativo
capaz de gerar rendimentos ou valor ao longo do tempo. O conceito
de capital, neste contexto, inclui não apenas o dinheiro mas, também,
fatores intangíveis, como conhecimento, treinamentos, competências, parcerias.
Esse conjunto de fatores recebe o nome de capital, pois quando aplicado no
processo produtivo de uma empresa, se reflete em geração de riqueza.

O

Os capitais

Intelectual
Têm como base o conhecimento, entre eles: propriedade
intelectual, tais como patentes, direitos autorais, software,
direitos e licenças.
Manufaturado
Objetos físicos manufaturados disponíveis para uma organização
para uso na produção de bens ou na prestação de serviços,
incluindo prédios, equipamentos e infraestrutura.
Financeiro
Recursos que estão disponíveis e podem ser utilizados na
produção de bens ou na prestação de serviços. É obtido
por meio de financiamentos, tais como dívidas, ações ou
subvenções, ou gerado por meio de investimentos.

Públicos que geram impacto
• Acionistas controladores
• Analistas de mercado/ rating
• Clientes

• Credores
• Investidores
• Mercado de capitais

FINANCEIRO

• Academia
• Clientes
• Empregados e terceiros

Relatório

• Fornecedores
• Sindicatos
• Sociedade civil

MANUFATURADO

• Cliente
• Cliente do cliente
• Comunidades vizinhas e
tradicionais
• Concorrentes

• Entidades de classe/ associações
• Família dos empregados
• Fomentados
• Fornecedores
• Governos Munic./Est./Fed.
• Investidores/ acionistas
• Imprensa
• Mercado de capitais
• ONGs em geral
• Sindicatos
• Sociedade civil

• Consumidor final
• Empregados e terceiros
• Família dos empregados
• Fornecedores

Impactados

• Fornecedores
• Governo
• Startups

• Academia
• Cliente do cliente
• Clientes

• Consumidor final
• Empregados e terceiros
• Startups

INTELECTUAL

Este infográfico2 traduz a nossa relação com esses públicos e
a forma como impactamos e somos impactados não apenas
por eles, mas também por outros fatores, como os recursos
financeiros e naturais. Assim, demonstramos como se dá a nossa
interação com o ambiente em que estamos inseridos e qual o
processo de geração de valor para os mais variados públicos com
os quais nos relacionamos.
1

• Academia
• Analistas de mercado/ rating
• Agências reguladoras
• Certificadoras
• Cliente do cliente
• Clientes
• Comunidades vizinhas e
tradicionais
• Concorrentes
• Credores
• Empregados e terceiros

Impactados

Públicos que geram impacto
• Comunidades vizinhas e
tradicionais
• Empregados e terceiros
• Fomentados

Públicos que geram impacto
Para saber mais sobre o
desempenho da Fibria
em 2017 acesse o nosso
relatório online:

2017

Públicos que geram impacto
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A

Fibria1 tem capacidade de produzir 7,25 milhões de
toneladas de celulose por ano. Como ela faz isso? A partir de
florestas plantadas de eucalipto, com práticas sustentáveis
em harmonia com florestas nativas. A empresa tem o compromisso
com o aprimoramento contínuo dos processos e da relação com as
pessoas e reconhece seu papel na sociedade, apoiada na parceria com
seus públicos de interesse. Essa parceria está fortemente ancorada no
diálogo aberto e na construção conjunta.

www.fibria.com.br
relatório: www.fibria.com.br/r2017
relação com investidores: fibria.infoinvest.com.br
facebook: fb.com/fibriabrasil/
linkedin: linkedin.com/company/fibria
twitter: @fibria_brasil
youtube: youtube.com/fibriacelulose

Para saber mais sobre o acordo entre os acionistas da Fibria e da Suzano, firmado em março de
2018, acesse o Relatório 2017 (www.fibria.com.br/r2017)
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investidores, empresas, profissionais do setor contábil e ONGs.

• Empregados e terceiros

Impactados

• Fornecedores

• Empregados e terceiros

• Fornecedores

HUMANO
Públicos que geram impacto
• Agências reguladoras
• Analistas de mercado/ rating
• Certificadoras
• Cliente do cliente
• Clientes
• Comunidades vizinhas e
tradicionais
• Concorrentes
• Credores
• Entidades de classe/
associações
• Família dos empregados

• Fornecedores
• Governos Munic./Est./Fed.
• Imprensa
• Investidores/ acionistas
• Líderes comunitários
• Mercado de capitais
• Movimentos em geral
• ONGs em geral
• ONGs parceiras
• Sindicatos
• Sociedade civil

Impactados

SOCIAL E DE
RELACIONAMENTO

• Agências reguladoras
• Analistas de mercado/ rating
• Certificadoras
• Cliente do cliente
• Clientes
• Concorrentes
• Credores
• Empregados e terceiros
• Entidades de classe/ associações

• F amília dos empregados
• Fornecedores
• Governos Munic./Est./Fed.
• Imprensa
• Investidores/ acionistas
• Mercado de capitais
• ONGs parceiras
• Sindicatos
• Sociedade civil

Impactados

Públicos que geram impacto
• Agências reguladoras
• Certificadoras

• Academia
•Comunidades vizinhas
e tradicionais

• Governos Munic./Est./Fed.
• ONGs em geral

• Empregados e terceiros
• Família dos empregados
• Sociedade civil

NATURAL

Público de Interesse por Capital

A

Fibria acredita que as empresas têm papel importante na construção
das soluções transformacionais para uma sociedade mais justa e
sustentável. E uma das maneiras de encontrar essas soluções é dialogar
com os públicos de interesse e com eles buscar parcerias. Por esse motivo,
conhecer a natureza das suas relações facilita o entendimento de como
a Fibria impacta e é impactada por esses mesmos públicos, contribuindo
para um diálogo mais aprofundado e consistente.

A divisão dos públicos de interesse por capitais segue o conceito dos próprios
capitais. No financeiro, por exemplo, temos os públicos que investem ou recebem
dividendos. Já no intelectual, estão aqueles que formam parceria para geração de
conhecimento e inteligência a respeito do negócio ou do setor de celulose.
Os públicos que impactam o negócio são aqueles que de alguma maneira
demandam ou geram impacto na companhia. Os impactos, por sua vez, são
afetados positiva ou negativamente pelo processo de geração de valor.

Recursos e resultados foram divididos nas seis categorias de capitais com o
objetivo de mostrar, na prática, como cada um deles interfere no processo de
geração de valor da companhia. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU (ODS) estão mapeados nos resultados de acordo com o tema em questão.
Para definir os recursos que são disponibilizados pela Fibria e os resultados
do seu processo de geração de valor, foram considerados os temas
apontados como relevantes pelos seus públicos de interesse no processo de
materialidade realizado em 2016.

Critérios para a definição dos
recursos e resultados dos capitais

Natural
Todos os recursos ambientais renováveis e não renováveis.
Social e de Relacionamento
As instituições e os relacionamentos dentro e entre
comunidades, grupos de partes interessadas e outras redes.
Humano
As competências, habilidades e experiência dos profissionais.

* de acordo com o IIRC

Impactados
Ao lado, você encontra uma breve definição para cada um dos capitais.
Os capitais são classificados* em financeiro, manufaturado, intelectual,
humano, social e de relacionamento e natural. E podem aumentar, diminuir
ou transformar o seu valor de acordo com as atividades de uma companhia.
O investidor, por exemplo, aplica seu capital financeiro em uma empresa e
recebe maior retorno quando há geração de lucro. Já a qualidade do capital
humano aumenta quando os empregados recebem treinamento.
termo capital é utilizado, em economia, para definir qualquer ativo
capaz de gerar rendimentos ou valor ao longo do tempo. O conceito
de capital, neste contexto, inclui não apenas o dinheiro mas, também,
fatores intangíveis, como conhecimento, treinamentos, competências, parcerias.
Esse conjunto de fatores recebe o nome de capital, pois quando aplicado no
processo produtivo de uma empresa, se reflete em geração de riqueza.

O

Os capitais

Intelectual
Têm como base o conhecimento, entre eles: propriedade
intelectual, tais como patentes, direitos autorais, software,
direitos e licenças.
Manufaturado
Objetos físicos manufaturados disponíveis para uma organização
para uso na produção de bens ou na prestação de serviços,
incluindo prédios, equipamentos e infraestrutura.
Financeiro
Recursos que estão disponíveis e podem ser utilizados na
produção de bens ou na prestação de serviços. É obtido
por meio de financiamentos, tais como dívidas, ações ou
subvenções, ou gerado por meio de investimentos.
Para saber mais sobre o
desempenho da Fibria
em 2017 acesse o nosso
relatório online:

Relatório

2017
Infográfico
Modelo de Geração de Valor
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Fibria1 tem capacidade de produzir 7,25 milhões de
toneladas de celulose por ano. Como ela faz isso? A partir de
florestas plantadas de eucalipto, com práticas sustentáveis
em harmonia com florestas nativas. A empresa tem o compromisso
com o aprimoramento contínuo dos processos e da relação com as
pessoas e reconhece seu papel na sociedade, apoiada na parceria com
seus públicos de interesse. Essa parceria está fortemente ancorada no
diálogo aberto e na construção conjunta.

www.fibria.com.br
relatório: www.fibria.com.br/r2017
relação com investidores: fibria.infoinvest.com.br
facebook: fb.com/fibriabrasil/
linkedin: linkedin.com/company/fibria
twitter: @fibria_brasil
youtube: youtube.com/fibriacelulose

Este infográfico2 traduz a nossa relação com esses públicos e
a forma como impactamos e somos impactados não apenas
por eles, mas também por outros fatores, como os recursos
financeiros e naturais. Assim, demonstramos como se dá a nossa
interação com o ambiente em que estamos inseridos e qual o
processo de geração de valor para os mais variados públicos com
os quais nos relacionamos.
1

 ara saber mais sobre o acordo entre os acionistas da Fibria e da Suzano, firmado em março de
P
2018, acesse o Relatório 2017 (www.fibria.com.br/r2017)
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 infográfico foi estruturado utilizando como inspiração as diretrizes do International Integrated
O
Reporting Council (IIRC, na sigla em inglês), conselho global formado por agentes reguladores,
investidores, empresas, profissionais do setor contábil e ONGs.

Públicos que geram impacto
• Acionistas controladores
• Analistas de mercado/ rating
• Clientes

• Credores
• Investidores
• Mercado de capitais

FINANCEIRO

• Entidades de classe/ associações
• Família dos empregados
• Fomentados
• Fornecedores
• Governos Munic./Est./Fed.
• Investidores/ acionistas
• Imprensa
• Mercado de capitais
• ONGs em geral
• Sindicatos
• Sociedade civil

Impactados

Públicos que geram impacto
• Comunidades vizinhas e
tradicionais
• Empregados e terceiros
• Fomentados

• Academia
• Analistas de mercado/ rating
• Agências reguladoras
• Certificadoras
• Cliente do cliente
• Clientes
• Comunidades vizinhas e
tradicionais
• Concorrentes
• Credores
• Empregados e terceiros

• Fornecedores
• Sindicatos
• Sociedade civil

MANUFATURADO

• Cliente
• Cliente do cliente
• Comunidades vizinhas e
tradicionais
• Concorrentes

Públicos que geram impacto

Impactados

• Academia
• Clientes
• Empregados e terceiros

• Academia
• Cliente do cliente
• Clientes

• Fornecedores
• Governo
• Startups

• Consumidor final
• Empregados e terceiros
• Família dos empregados
• Fornecedores

• Consumidor final
• Empregados e terceiros
• Startups

INTELECTUAL

Públicos que geram impacto

Impactados

• Empregados e terceiros

• Empregados e terceiros

• Fornecedores

• Fornecedores

HUMANO
Públicos que geram impacto
• Agências reguladoras
• Analistas de mercado/ rating
• Certificadoras
• Cliente do cliente
• Clientes
• Comunidades vizinhas e
tradicionais
• Concorrentes
• Credores
• Entidades de classe/
associações
• Família dos empregados

• Fornecedores
• Governos Munic./Est./Fed.
• Imprensa
• Investidores/ acionistas
• Líderes comunitários
• Mercado de capitais
• Movimentos em geral
• ONGs em geral
• ONGs parceiras
• Sindicatos
• Sociedade civil

Impactados

SOCIAL E DE
RELACIONAMENTO

• F amília dos empregados
• Fornecedores
• Governos Munic./Est./Fed.
• Imprensa
• Investidores/ acionistas
• Mercado de capitais
• ONGs parceiras
• Sindicatos
• Sociedade civil

Impactados

Públicos que geram impacto
• Agências reguladoras
• Certificadoras

• Agências reguladoras
• Analistas de mercado/ rating
• Certificadoras
• Cliente do cliente
• Clientes
• Concorrentes
• Credores
• Empregados e terceiros
• Entidades de classe/ associações

• Academia
•Comunidades vizinhas
e tradicionais

• Governos Munic./Est./Fed.
• ONGs em geral

NATURAL

• Empregados e terceiros
• Família dos empregados
• Sociedade civil

RECURSOS
• Investimento na aquisição e
arrendamento de terras,
fomento florestal,
implantação, manutenção de
florestas próprias e nativas
• Expansão de fábricas, compra
de insumos, materiais e
serviços, entre outros
• Investimentos logísticos,
como fretamento de navios,
reformas de terminais,
manutenção e construção
de estradas

RESULTADOS

MODELO DE GERAÇÃO DE VALOR
Crenças de Gestão: Aliança, Diálogo Aberto, Excelência,
Potencial Humano, Pragmatismo, Senso de Dono
ODS

FINANCEIRO

INSPIRAÇÃO

PROPÓSITO

As empresas devem ser parte da construção
de soluções transformacionais para uma
sociedade mais justa e sustentável.

Cultivar a floresta plantada como fonte de vida,
geração de riqueza compartilhada
e do bem-estar das pessoas.

17

ODS

• Lucro Líquido: R$ 1,093 bilhão
• EBTIDA: R$ 4,952 bilhões
• Presença no Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE) da B3
• Presença no Dow Jones Sustainability Index
(Emerging Markets)
• Nota BBB- pelas agências de rating S&P e Fitch
• Emissão de Green Bond de US$ 700 milhões
• Captação de recursos pro meio da distribuição
pública de Certificados de Recebíveis do
Agronegócio (CRAs)
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FINANCEIRO
ODS 8 12
2

9

PESQUISA E INOVAÇÃO
• Plantios de eucalipto para
produção de madeira
• Fábricas
• Escritórios
• Viveiros
• Equipamentos industriais,
de pesquisa e florestais
• Caminhões
• Navios
• Terminais intermodais
• Terminais marítimos

EUCALIPTO
O eucalipto consome água e gás carbônico como todas as árvores e, por
meio da fotossíntese, produz biomassa, devolvendo água e oxigênio para a
atmosfera e capturando o carbono no seu tronco. O eucalipto, no entanto,
é mais eficiente e produz mais madeira com menos recursos ambientais.

MANUFATURADO

• Empregados próprios e
terceiros nos escritórios,
viveiros, fábricas, terminais
de logística, centros de
tecnologia e florestas

• Relacionamento com
comunidades vizinhas das
operações florestais, industriais
e logísticas, comunidades
tradicionais, como indígenas,
quilombolas e movimentos de
lutas pela terra
• Relações com ONGs,
organizações setoriais,
investidores, fornecedores,
clientes, imprensa e outros
atores sociais

• Uso da água nas operações
florestais e industriais para
irrigação de mudas e plantios,
entre outras atividades da
floresta; uso do recurso para
produção de celulose e outros
produtos
• Utilização do solo para plantio
e formação de estradas
• Condições climáticas,
biodiversidade e saúde
dos ecossistemas

VIVEIROS

2

MANUFATURADO
ODS 7 8 9 12

As florestas plantadas formam mosaicos e a conservação e restauração
das florestas nativas contribuem para a diversidade da paisagem.
Em um ambiente diversificado e rico, as plantações têm a colaboração
da fauna e da flora no controle a pragas, por exemplo.

As plantações de eucalipto ajudam a
conservar o solo, a água, a biodiversidade
e sequestram carbono. 6 a 7 anos é o
ciclo de crescimento do eucalipto.

Nos nossos viveiros, desenvolvemos
mudas para plantio de alto potencial
produtivo.

1
• Academia
• Parcerias para buscar inovação
e melhores usos da floresta
• Desenvolvimento de estudos
e patentes
• Plataforma de Inovação Aberta

Pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e inovação aplicadas em
todo o processo – do manejo florestal ao desenvolvimento de processos e
de novos produtos de origem florestal, como celulose nanocristalina (CNC),
celulose microfibrilar (MFC) e bio-óleo para a indústria farmacêutica,
cosmética e da construção civil, entre outras.

3

PLANTIO

• Gestão da marca
• Diversificação de produtos de origem florestal
para diferentes mercados, como alimentício,
farmacêutico, da construção civil, entre
outros contribuindo para uma economia de
baixo carbono
• Plataforma Fibria Insight

MANEJO FLORESTAL

INTELECTUAL
ODS 9 13
INTELECTUAL
A maior parte do transporte da madeira até
a fábrica é por rodovias. Além disso, usamos
barcaças entre o terminal de Caravelas (BA)
e Portocel (ES), e trens, em Minas Gerais até
Aracruz (ES).

5

HUMANO

6

Neste infográfico, relacionamos os resultados dos capitais com os 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável, um ambicioso plano de ação das Nações
Unidas para o bem-estar das pessoas e do planeta e a prosperidade de todos.
http://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/

7

ODS

3

4

5

8

LOGÍSTICA DA CELULOSE

SOCIAL E DE
RELACIONAMENTO
ODS 1 2 6 8

A celulose da Fibria se
destina, em sua maior parte,
ao mercado externo e tem
como clientes grandes
empresas de consumo.

8

10

11

12

FOME ZERO
E AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL

SAÚDE E
BEM-ESTAR

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

IGUALDADE
DE GÊNERO

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

ENERGIA LIMPA
E ACESSÍVEL

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURA
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• Gestão de R$ 52,8 milhões em investimento social
• Aumento de renda em 9,69% por família
contemplada nos programas sociais da Fibria
• Contratação de mão de obra local
• Desenvolvimento de fornecedores locais e
engajamento da cadeia para os temas de
sustentabilidade
• Desenvolvimento de políticas públicas e
fortalecimento da gestão pública nas cidades
em que atua
• Projetos implantados sob o conceito de foco
do cliente, levando soluções para clientes a
partir de produtos

COMERCIALIZAÇÃO

NATURAL
ODS 6 13 14

Saiba mais em www.fibria.com.br/r2017

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

10

• Desenvolvimento de uma cultura de alto
desempenho com a formação de profissionais
mais qualificados
• Valorização da diversidade a partir do
Programa de Diversidade e Inclusão
• Aumento da qualificação de profissionais para
trabalhar em operações mais automatizadas

COLHEITA

A celulose produzida em Três Lagoas (MS) e Jacareí (SP) é
transportada de trem até o Porto de Santos (SP). A produção
de Aracruz (ES) é levada em caminhões até o Portocel, na
mesma cidade. Navios da Fibria entregam toneladas de celulose
a clientes da Ásia, da Europa e dos Estados Unidos.

PRODUÇÃO DE CELULOSE

HUMANO

Atributos Desejados: Agilidade, Atuação Responsável, Construção Conjunta,
Foco do Cliente, Inovação Competitiva, Visão Sistêmica

NATURAL

ODS

4

LOGÍSTICA E TRANSPORTE DA MADEIRA

Ao chegar à fábrica, as toras de madeira são picadas em pequenos
cavacos e processadas quimicamente para separar a polpa de
celulose da lignina. A polpa é branqueada, seca e enfardada para
o transporte. A lignina, por sua vez, vira bioenergia. Em geral, 20
eucaliptos geram uma tonelada de celulose.

SOCIAL E DE
RELACIONAMENTO

O processo de colheita, realizado
ininterruptamente, é todo
mecanizado, e o uso do GPS tem
contribuído para torná-la mais
precisa e melhorar a gestão.

• Produção de 5,642 milhões de toneladas de
celulose no ano, um crescimento de 12%
sobre 2016
• Inauguração da segunda linha de Três Lagoas
com produção de 559 mil toneladas em 2017,
17% acima do planejado para o período inicial
de operação
• Implantação do viveiro automatizado de mudas
em Três Lagoas com ganhos de produtividade
• Terminal Intermodal de Aparecida do Taboado (MS)
• Terminal T32 em Santos (SP)

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

VIDA NA
ÁGUA

15

• Monitoramento de três bacias hidrográficas
• Redução de 14,7% no consumo de água nos
viveiros por muda produzida.
• Redução de 4,8% no consumo industrial de
água por tonelada de celulose produzida
• Produção de corretivo de solo a partir de
resíduos, como dreg, lama de cal e cinzas das
caldeiras
• Proteção de solo e nascente com o plantio
de floresta de eucalipto e restauração de
floresta nativa
• Captura líquida (sequestro) de carbono por
meio de nossas florestas (aproximadamente
6,5 milhões de tCO2eq)
• 24,8 mil hectares de mata nativa recuperados
entre 2012 e 2017

VIDA
TERRESTRE

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

PARCERIAS E MEIOS
DE IMPLEMENTAÇÃO

Público de Interesse por Capital

A

Fibria acredita que as empresas têm papel importante na construção
das soluções transformacionais para uma sociedade mais justa e
sustentável. E uma das maneiras de encontrar essas soluções é dialogar
com os públicos de interesse e com eles buscar parcerias. Por esse motivo,
conhecer a natureza das suas relações facilita o entendimento de como
a Fibria impacta e é impactada por esses mesmos públicos, contribuindo
para um diálogo mais aprofundado e consistente.

A divisão dos públicos de interesse por capitais segue o conceito dos próprios
capitais. No financeiro, por exemplo, temos os públicos que investem ou recebem
dividendos. Já no intelectual, estão aqueles que formam parceria para geração de
conhecimento e inteligência a respeito do negócio ou do setor de celulose.
Os públicos que impactam o negócio são aqueles que de alguma maneira
demandam ou geram impacto na companhia. Os impactos, por sua vez, são
afetados positiva ou negativamente pelo processo de geração de valor.

Recursos e resultados foram divididos nas seis categorias de capitais com o
objetivo de mostrar, na prática, como cada um deles interfere no processo de
geração de valor da companhia. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU (ODS) estão mapeados nos resultados de acordo com o tema em questão.
Para definir os recursos que são disponibilizados pela Fibria e os resultados
do seu processo de geração de valor, foram considerados os temas
apontados como relevantes pelos seus públicos de interesse no processo de
materialidade realizado em 2016.

Critérios para a definição dos
recursos e resultados dos capitais

Natural
Todos os recursos ambientais renováveis e não renováveis.
Social e de Relacionamento
As instituições e os relacionamentos dentro e entre
comunidades, grupos de partes interessadas e outras redes.
Humano
As competências, habilidades e experiência dos profissionais.

* de acordo com o IIRC

Impactados
Ao lado, você encontra uma breve definição para cada um dos capitais.
Os capitais são classificados* em financeiro, manufaturado, intelectual,
humano, social e de relacionamento e natural. E podem aumentar, diminuir
ou transformar o seu valor de acordo com as atividades de uma companhia.
O investidor, por exemplo, aplica seu capital financeiro em uma empresa e
recebe maior retorno quando há geração de lucro. Já a qualidade do capital
humano aumenta quando os empregados recebem treinamento.
termo capital é utilizado, em economia, para definir qualquer ativo
capaz de gerar rendimentos ou valor ao longo do tempo. O conceito
de capital, neste contexto, inclui não apenas o dinheiro mas, também,
fatores intangíveis, como conhecimento, treinamentos, competências, parcerias.
Esse conjunto de fatores recebe o nome de capital, pois quando aplicado no
processo produtivo de uma empresa, se reflete em geração de riqueza.

O

Os capitais

Intelectual
Têm como base o conhecimento, entre eles: propriedade
intelectual, tais como patentes, direitos autorais, software,
direitos e licenças.
Manufaturado
Objetos físicos manufaturados disponíveis para uma organização
para uso na produção de bens ou na prestação de serviços,
incluindo prédios, equipamentos e infraestrutura.
Financeiro
Recursos que estão disponíveis e podem ser utilizados na
produção de bens ou na prestação de serviços. É obtido
por meio de financiamentos, tais como dívidas, ações ou
subvenções, ou gerado por meio de investimentos.
Para saber mais sobre o
desempenho da Fibria
em 2017 acesse o nosso
relatório online:

Relatório

2017
Infográfico
Modelo de Geração de Valor

A

Fibria1 tem capacidade de produzir 7,25 milhões de
toneladas de celulose por ano. Como ela faz isso? A partir de
florestas plantadas de eucalipto, com práticas sustentáveis
em harmonia com florestas nativas. A empresa tem o compromisso
com o aprimoramento contínuo dos processos e da relação com as
pessoas e reconhece seu papel na sociedade, apoiada na parceria com
seus públicos de interesse. Essa parceria está fortemente ancorada no
diálogo aberto e na construção conjunta.

www.fibria.com.br
relatório: www.fibria.com.br/r2017
relação com investidores: fibria.infoinvest.com.br
facebook: fb.com/fibriabrasil/
linkedin: linkedin.com/company/fibria
twitter: @fibria_brasil
youtube: youtube.com/fibriacelulose

Este infográfico2 traduz a nossa relação com esses públicos e
a forma como impactamos e somos impactados não apenas
por eles, mas também por outros fatores, como os recursos
financeiros e naturais. Assim, demonstramos como se dá a nossa
interação com o ambiente em que estamos inseridos e qual o
processo de geração de valor para os mais variados públicos com
os quais nos relacionamos.
1

 ara saber mais sobre o acordo entre os acionistas da Fibria e da Suzano, firmado em março de
P
2018, acesse o Relatório 2017 (www.fibria.com.br/r2017)

2

 infográfico foi estruturado utilizando como inspiração as diretrizes do International Integrated
O
Reporting Council (IIRC, na sigla em inglês), conselho global formado por agentes reguladores,
investidores, empresas, profissionais do setor contábil e ONGs.

Públicos que geram impacto
• Acionistas controladores
• Analistas de mercado/ rating
• Clientes

• Credores
• Investidores
• Mercado de capitais

FINANCEIRO

• Entidades de classe/ associações
• Família dos empregados
• Fomentados
• Fornecedores
• Governos Munic./Est./Fed.
• Investidores/ acionistas
• Imprensa
• Mercado de capitais
• ONGs em geral
• Sindicatos
• Sociedade civil

Impactados

Públicos que geram impacto
• Comunidades vizinhas e
tradicionais
• Empregados e terceiros
• Fomentados

• Academia
• Analistas de mercado/ rating
• Agências reguladoras
• Certificadoras
• Cliente do cliente
• Clientes
• Comunidades vizinhas e
tradicionais
• Concorrentes
• Credores
• Empregados e terceiros

• Fornecedores
• Sindicatos
• Sociedade civil

MANUFATURADO

• Cliente
• Cliente do cliente
• Comunidades vizinhas e
tradicionais
• Concorrentes

Públicos que geram impacto

Impactados

• Academia
• Clientes
• Empregados e terceiros

• Academia
• Cliente do cliente
• Clientes

• Fornecedores
• Governo
• Startups

• Consumidor final
• Empregados e terceiros
• Família dos empregados
• Fornecedores

• Consumidor final
• Empregados e terceiros
• Startups

INTELECTUAL

Públicos que geram impacto

Impactados

• Empregados e terceiros

• Empregados e terceiros

• Fornecedores

• Fornecedores

HUMANO
Públicos que geram impacto
• Agências reguladoras
• Analistas de mercado/ rating
• Certificadoras
• Cliente do cliente
• Clientes
• Comunidades vizinhas e
tradicionais
• Concorrentes
• Credores
• Entidades de classe/
associações
• Família dos empregados

• Fornecedores
• Governos Munic./Est./Fed.
• Imprensa
• Investidores/ acionistas
• Líderes comunitários
• Mercado de capitais
• Movimentos em geral
• ONGs em geral
• ONGs parceiras
• Sindicatos
• Sociedade civil

Impactados

SOCIAL E DE
RELACIONAMENTO

• F amília dos empregados
• Fornecedores
• Governos Munic./Est./Fed.
• Imprensa
• Investidores/ acionistas
• Mercado de capitais
• ONGs parceiras
• Sindicatos
• Sociedade civil

Impactados

Públicos que geram impacto
• Agências reguladoras
• Certificadoras

• Agências reguladoras
• Analistas de mercado/ rating
• Certificadoras
• Cliente do cliente
• Clientes
• Concorrentes
• Credores
• Empregados e terceiros
• Entidades de classe/ associações

• Academia
•Comunidades vizinhas
e tradicionais

• Governos Munic./Est./Fed.
• ONGs em geral

NATURAL

• Empregados e terceiros
• Família dos empregados
• Sociedade civil

